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ആമുഖം 

                                                                                                                                                                                                                                                             

ഇന്ത്യയിലല ദരിദ്ദരായ ദ്ഗാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിത സുരക്ഷിതതവം  ഉറന്ഫു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം 

ലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ ് മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ 

ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതി. കാർഷിക വമഖലയിലും നിർമ്മാണ വമഖലയിലും 

ലതാഴിൽ  ലഭിക്കാലത ദ്ഗാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാൾ അവർക്ക് 100 

ദിവസലത്ത ലതാഴിലലങ്കിലും ഉറന്ഫു വരുത്തുവാൻ  ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന 

ലതാഴിൽ നൽകുന്നതിന ് ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലൂലെ രാജയത്തിനല്റ  മണ്ും 

ജലവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ് സാദ്ധയമാകും എന്്ന ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴിൽ ആവശയലന്ഫെുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാലയളവിനുളളിൽ ലതാഴിൽ 

ലഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിർ ണ്യിക്കലന്ഫട്ടിട്ടുളള വവതനം നിർദ്ദിഷ്ട 

സമയത്തിനുളളിൽ   ലഭിക്കുന്നുലവന്നും  ഉറന്ഫു  വരുത്തുന്നതിന്  ഇന്ത്യൻ 

പാർലലമനറ് ്പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമമാണ ് മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ 

ദ്ഗാമീണലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം. 2005 ആഗസ്റ്റ ് 23-ാാാം തിയ്യതിയാണ് പാർലലമന് ഈ 

നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിലും  വവതനവും നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃതയമായി 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറന്ഫു വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ ് ഈ 

നിയമത്തിനല്റ സവിവശഷത. ലതാഴിൽ  ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ   ലതാഴിലിൊയ്ഫ വവതനവും, 

ലതാഴിലലെുത്തവശഷം വവതനം വവകുകവയാ ലഭിക്കാതിരിക്കുകവയാ ലചയ്താൽ 

നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ ലചയ്യുന്നു. 

ലതാഴിൽ ആവശയലന്ഫെുന്നവർക്ക ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  ലതാഴിൽ 

നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. അൊത്തപക്ഷം പതിനാറാമലത്ത ദിവസം മുതൽ 

അവർക്ക ് ലതാഴിലിൊയ്ഫ വവതനത്തിന് അർ ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുവപാലല 

എെുത്ത ലതാഴിലിനല്റ  വവതനം 14 ദിവസത്തിലധികം വവകിയാൽ  വവകുന്നഒവരാ 



 

 

ദിവസത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്്ട. ലതാഴിവലാ 

ലതാഴിലിൊയ്ഫ വവതനവമാ  ഉറന്ഫ് വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ് ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമത്തിനല്റ  

ദ്പവതയകത. 

ഇന്ത്യയിലല ഏെവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്ഗാമീണ  ജിെകളിൽ   2006 ലെദ്ബുവരി 2-ാാാം 

തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ  വരുകയും പദ്ധതി നെന്ഫിലാക്കുകയും ലചയ്തു. 

വകരളത്തിൽ  വയനാെും, പാലക്കാെും ഈ 200 ജിെകളിൽ ഉൾലന്ഫട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ ് 15 

ന് 130 ജിെകളിവലക്ക ് കൂെി ഇത് വയാപിന്ഫിച്ചു.  ഇെുക്കി, കാസർ വഗാഡ ് ജിെകൾ ഇതിൽ 

ഉൾലന്ഫട്ടിരുന്നു. 2008 ഏദ്പിൽ 1 ന ് ഇന്ത്യയിലല ബാക്കി മുഴുവൻ ജിെകളിവലക്കും ഇത് 

വയാപിന്ഫിച്ചു. ഇന്ത്യയിലല മുഴുവൻ ദ്ഗാമീണ ജിെകളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്്ട. 

ആവഗാളതലത്തിൽ   സവിവശഷ ദ്ശദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠ ിത 

ലതാഴിൽ നിയമലമന്ന നിലയിലും ദ്ഗാമീണ വമഖലയിൽ ദാരയദ്ദ 

ലഘൂകരണത്തിൻനിർണ്യാകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് പദ്ധതി 

എന്നകാരയം പരിഗണിച്ചും 2009 ഒകവ്ൊബർ  2-ാാാം തീയതി വകദ്ര സർക്കാർ ഈ 

നിയമലത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതിലയന്്ന 

പുനർനാമകരണം ലചയ്തു. 

 

 

 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെ  

വകരളത്തിന്ലറ ലതവക്കഅെത്തുള്ളതും സംസ്ഥാനത്തിന്ലറ തലസ്ഥാനനഗരം 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിന്ലറ ലതവക്ക അെമായ കനയാകുമാരി 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ പാറശാലയിൽ  നിന്നും 56 കിവലാമീെർ 

അകലലയായി സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നു .  

അതിയന്നൂർ ദലാക്്ക 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല  ലനയ്യാെിൻകര, തിരുവനന്ത്പുരം താലൂക്കുകളിലായി 

സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന ഒരു വലാക്ക ് പഞ്ചായത്താണ ്അതിയന്നൂർ വലാക്ക ്  പഞ്ചായത്ത.് 

അതിയന്നൂർ വിവെജുപരിധിയിൽ ഉൾലന്ഫെുന്ന അതിയന്നൂർ വലാക്കപ്ഞ്ചായത്തിന് 



 

 

60.13 ചതുരദ്ശകിവലാമീെർ വിസ്തീർണ്വും 13 വാർഡുകളുമുണ്്ട. 1996 ഒകവ്ൊബർ 2-നു 

ഇന്നലത്ത നിലയിലുള്ള വലാക്കപ്ഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായി. 

അതിയന്നൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല ലനയ്യാെിൻകര  താലൂക്കിൽ അതിയന്നൂർ വലാക്്ക  പരിധിയിൽ 

വരുന്ന ദ്ഗാമപഞ്ചായത്താണ് 12.44 ച : കി.മീ വിസ്തൃ തിയുള്ള അതിയന്നൂർ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത. 1953-

ൽ രൂപം ലകാണ്ട അതിയന്നൂർ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത ലനയ്യാെിൻകര  നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും 

തിരുവനന്ത്പുരം വലാക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലുമാണ് ഉൾലന്ഫെുന്നത്. 

 

 

 

 

 

അതിയന്നൂർ വലാക്കിൽ ഉൾലന്ഫെുന്ന  അതിയന്നൂർ ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് നെ 

രീതിയിൽ ലതാഴിലുറന്ഫ ് ദ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏലെെുത്ത ് നെത്തുന്നു. പദ്ധതി 

നെത്തിന്ഫിനായി വലാക്ക ് തലത്തിൽ വലാക്ക ് ലഡവലപ്ലമനറ് ് ഓെീസർ, JBDO, 

അദ്കഡിെഡ് എൻജിനിയർ, അലക്കൌണ്ടനറ് ് &ഡാൊ എന്ദ്െി ഓന്ഫവറെർ എന്നിവരും 

പഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽ   ലസദ്കട്ടറി, അസി.ലസദ്കട്ടറി, അദ്കഡിെഡ് എൻജിനിയർ, 

ഓവർസിയർ, അലക്കൌണ്ടനറ് ് &ഡാൊ എന്ദ്െി ഓന്ഫവറെർ എന്നിവരും അവരുലെ 

വസവനം ഈ പദ്ധതിക്ക ് വവണ്ടി നല്കു ന്നു.2018-19 ഒകവ്ൊബർ   1 നും  മാർച്്ച  31 ഇെയിലായി 

112 മസ്റ്റർവറാളുകളിലായി  4047 ലതാഴിൽ  ദിനങ്ങൾ  ഈ പദ്ധതിയിലൂലെ പഞ്ചായത്ത ്

സൃഷ്ട്ടിക്കുകയും 409 കുെുംബങ്ങൾക്ക ് 100 ലതാഴിൽ  ദിനങ്ങൾ  നൽകുകയും 

ലചയ്തിട്ടുണ്്ട.  

തതാഴിലുറപ്പ ്സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

വിവരങ്ങൾ  ജില്ലാതലം ദലാക്്ക 

തലം 

പഞ്ചായത്ത ്

തലം  

സൃഷ്ടിച്ച ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ  83.05(ലക്ഷം) 327386 129138 



 

 

കുെുംബങ്ങൾക്ക ് നൽകിയിരിക്കുന്ന 

ശരാശരി ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ (ലക്ഷം) 

57.58 39.3 70.15 

100 ദിനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച 

കുെുംബങ്ങൾ  
38300 353 409 

ആലക ലതാഴിലലെുത്ത കുെുംബങ്ങൾ  1.44(ലക്ഷം) 8330 1841 

ആലക ലതാഴിലലെുത്ത ലതാഴിലകൾ  1.6(ലക്ഷം) 8973 2082 

ആലക ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ എസ് സി. 

ലതാഴിലാളികൾക്ക് ശതമാനത്തിൽ 
10.18% 6.23% 5.67% 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 അവിദഗ്ദ്ധ-കായിക ലതാഴിലിൽ ഏർലന്ഫൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ദ്ഗാമദ്പവദശങ്ങളിൽ 

അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു സാപത്തികവർഷം 100 

ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ലതാഴിൽ ഉറന്ഫാക്കുന്നവതാലൊന്ഫം, ഗുണവമന്ഩയുള്ളതും 

സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉല്ഩാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ 

പദ്ധതിയുലെ മുഖയ ലക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിലന്ഫെുത്തൽ. 

 സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എൊ കുെുംബങ്ങലളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾലന്ഫെുത്തുക. 

 പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലന്ഫെുത്തുക. 

 

സവിദശഷതകൾ 

 നിയമത്തിനല്റ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി. 

 ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് ദ്പവദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ്പൂർത്തിയായ 

എലതാരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽ  പങ്കാളിയാവാം. 

 സ്ദ്തീക്കും പുരുഷനും തുലയ വവതനം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം  ,കാർഷിക വമഖലയിലല അെിസ്ഥാന സൌകരയ 

വികസനം എന്നിവയക്്കു മുൻഗണന. 



 

 

 ലതാഴിലാളികൾ തലന്ന ദ്പവൃത്തികൾ കലണ്ടത്തുക ആസൂദ്തണ ദ്പദ്കിയയിൽ 

പങ്കാളികളാകാനും അവസരം.  

 ആസൂദ്തണത്തിലും  ,നിർവഹണത്തിലും തികല സുതാരയത.  

 കരാറുകാവരാ ഇെനിലക്കാവരാ ഇെ. 

 ലപാതുജന പങ്കാളിത്തവത്താലെ വലബർ ബഡ്ജെ്. 

 ബാങ്്ക/വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

 സ്ദ്തീകൾക്ക ്മുൻഗണന. 

 കപയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള വമാണിെറിംഗ് സംവിധാനം. 

 ദ്ഗാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിെ് ലചയ്യുന്നു. (വസാഷയൽ ഓഡിെ ്സംവിധാനം)  

 പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം. 

രീതിശാസ്ഗ്തം 

 വകരള വസാഷയൽ ഓഡിെ് ലസാവസെി,തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെ- അതിയന്നൂർ 

വിവെജ് റിവസാഴ്സ ്വപർസണൽ  മാരായ  അളക , റിനി, ആൻസി, നീതു, ആർഷ, ലിജി, 

സരിത, ലിജി എന്നിവർ ആണ ്  തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെയിൽ അതിയന്നൂർ വലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിലല അതിയന്നൂർ ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ് വാർഡ് 6 ൽ ) കമുകിൻവകാഡ ്  ( 

വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത്. 

ആദയഘട്ടം: 

പഞ്ചായത്ത ് ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്്ട, വാർഡ ് ലമപർ, എൻ ആർ ഇ ജി എസ് സ്റ്റാെ് 

എന്നിവരുമായി വസാഷയൽ ഓഡിെ ്അതിയന്നൂർ  വലാക്ക ്റിവസാഴ്സ ്വപഴ്സൺ വാർഡ ്6ൽ 

നെവത്തണ്ട വസാഷയൽ ഓഡിെ ്ദ്പവർത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ടം: 

2018 ഒകവ്ൊബർ മാസം ഒന്നാം തിയതി മുതൽ  2019 മാർച്്ച മാസം വലര ഏലെെുത്ത ്

നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം വഎ എസ് എന്നിവ 

പരിവശാധിക്കൽ. 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയലുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങൾ പരിവശാധിക്കൽ, 

ലചയ്ത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കൽ 

നാലാം ഘട്ടം: 

ഗുണവഭാക്താക്കവളാെ ് ദ്പവൃത്തികളുലെ ഗുണെലങ്ങൾ വചാദിച്ചറിയുകയും, സജീവ 

ലതാഴിലാളികലളകണ്്ട ലതാഴിൽകാർഡ്, ബാങ്്ക പാസ്സ ് ബുക്ക ് എന്നിവ പരിവശാധിച്്ച 

അഭിമുഖം നെത്തലും വിവരവശഖരണം നെത്തലും. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 



 

 

 െീൽഡ് പരിവശാധനയുലെയും െയൽ പരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

റിവന്ഫാർട്ട് തയാറാക്കൽ. 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതി വിഭാവനം ലചയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െലദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെന്ഫിലാക്കാലമന്നും ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിലാളികലളയും ദ്ഗാമസഭ 

അംഗങ്ങലളയും വബാധയലന്ഫെുത്തുന്നതിനു വവണ്ടിയാണ ്ഈ വസാഷയൽ ഓഡിെ ്.  

 

തതാഴിലാളികൾക്്ക 10 അവകാശങ്ങൾ 

ലതാഴിലാളികൾക്ക ് 10 അവകാശങ്ങൾ ദ്പധാനം ലചയ്യുന്നു. അവ ഏലതാലക്കലയന്്ന 

ചുവലെ വചർക്കുന്നു.  

 

1. തതാഴിൽകാർഡ ്  ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം.(ലഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, 

എ.എം. സി.അദ്ധയായം-3 ) 

ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമുള്ള അവിദഗ്ദ്ധ കായികലതാഴിൽ ലചയ്യുവാൻ 

തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ  ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ  വപര ് രജിസ്റ്റർ ലചയ്യുക.ഒരു 

കുെുംബത്തിൽ ലതാഴിൽ  ആവശയമുള്ളവരുലെ മുഴുവൻ വപരുവിവരങ്ങൾ 

ഉൾലന്ഫെുത്തിയാണ ് ഇതിന ് ആയി അവപക്ഷ നല്വകണ്ടത്.  അവപക്ഷയിൽ 

പൂർണ്വിലാസം,വയസ്സ,്വാർഡ്നപർ,വറഷൻകാർഡ്നപർ,ആധാർകാർഡ്നപർ 

എന്നിവവചർത്തിരിക്കണം. 

അവപക്ഷകർക്ക്ദ്പാഥമികാവനവഷണത്തിനുവശഷംദ്ഗാമപഞ്ചായലസസദ്കട്ടറിലതാഴിൽ

കാർഡ്അനുവദിച്്ചനല്കു ം.അവപക്ഷനല്കിയാൽ 15ദിവസത്തിനകംലതാഴിൽകാർഡ്

നൽകണം.ഒരുകുെുംബത്തിന ്ഒരു ലതാഴിൽ  

കാർഡ്ഫാദ്തമാണ്ലഭിക്കുക. ലതാഴിൽആവശയമുളളമുഴുവൻകുെുംബാംഗങ്ങളുവെയും വി

വരങ്ങളുംവൊവട്ടായുംലതാഴിൽകാർഡിലുണ്ടായിരിക്കും.ഒന്നിലധികംലതാഴിൽകാർ

ഡുകൾഒവരയാളുലെവപരിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്ദ്കിമിനൽകുെമാണ്.എന്നാൽമാതാപിതാ

ക്കലളവയാസവഹാദരങ്ങലളവയാമക്കലളവയാആദ്ശയിച്ചുകഴിവയണ്ടിവരുന്നവിധവകൾ,ഉ

വപക്ഷിക്കലന്ഫട്ടസ്ദ്തീകൾ,അഗതികൾഎന്നിവർക്ക്ദ്പവതയകംവവലറലതാഴിൽകാർഡുക

ൾ 

ലകാെുക്കണലമന്്നനിർവദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്്ട.ലതാഴിലാവശയമുളളമുഴുവൻ  കുെുംബങ്ങളുവെയും

പാസ്വപാർട്ട ് 

വലിന്ഫത്തിലുളളവൊവട്ടാകൾ ലതാഴിൽകാർഡിൽപതിച്ചിരിക്കണം.വൊവട്ടാഎെുക്കുന്ന



 

 

തിനല്റചിലവ ്ലതാഴിലുറന്ഫ്പദ്ധതിയിൽഉൾലന്ഫെുത്തിദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

വഹിക്കും.അഞ്ചുവർഷവത്തക്കാണ്ഒരുലതാഴിൽ 

കാർഡ്അനുവദിച്ചുനല്കു ന്നത്.ഒരുകുെുംബംഒരുവർഷംആവശയലന്ഫട്ടലതാഴിൽദിനങ്ങൾ,

അവർക്ക്അനുവദിച്ചലതാഴിൽദിനങ്ങൾ,ലഭിച്ചവവതനം,ഏലെെുത്തദ്പവൃത്തികളുംമ

സ്റ്റർവറാൾനപറുകളും,ലഭിച്ചലതാഴിലിൊയ്ഫവവതനം, 

നഷ്ടപരിഹാരംമുതലായവിവരങ്ങളുംലതാഴിൽ കാർഡിൽ  അതാത് സമയംഎഴുതി 

വചർക്കണം. 

2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവും ആയതിനത്റ കകപ്പറ്്റ രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

അവകാശം. (ലഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ലഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13) 

ലതാഴിൽകാർഡ്ലഭിച്ചവർ ലതാഴിൽആവശയമുള്ളവന്ഫാൾ ദ്പവതകയം അവപക്ഷ നല്കണം. 

നിർദ്ദിഷ്ടവൊറത്തിൽദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലാണഅ്വപക്ഷനല്വകണ്ടത്.ലവള്ളക്കെലാസ്സി

ലും അവപക്ഷനല്കാവുന്നതാണ്.2014ലലപുതിയനിർവദ്ദശങ്ങൾദ്പകാരംലമാവബൽവൊ

ൺ,ലാൻഡവ്ൊൺ,ഇലമയിൽ 

മാധയമങ്ങളിലൂലെയുംലതാഴിൽആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ്.എഴുത്തുംവായനയും അറി

യാത്തവർക്ക്നിർദ്ദിഷ്ട 

ഉവദയാഗസ്ഥനല്റമുപിൽവാക്കാലുംലതാഴിൽആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ്.ലതാഴിലിനായി

അവപക്ഷനല്കു വപാൾ രസീത്വകന്ഫെിയിരിക്കണം.രണ്ടാഴ്ചവത്തയക്്കുള്ള)14ദിവസം(പ

ണികളാണഏ്െവുംചുരുങ്ങിയത്ആവശയലന്ഫവെണ്ടത്.  കൂെുതൽ 

ദിവസങ്ങളിവലയക്്കുള്ള ദ്പവൃത്തികൾ  മുൻകൂെി അവപക്ഷിക്കുന്നതിനും 

അനുവാദമുണ്്ട. 

എന്നുമുതൽ  എന്നുവലരയാണല്താഴിൽആവശയമുള്ളലതന്്നഅവപക്ഷയിൽവയക്തമാക്ക

ണം. 

അവപക്ഷിച്ചതീയതിമുതല്വക്കാഅവപക്ഷലഭിച്്ചപരമാവധി15ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിവലാ

ലതാഴിൽലഭയമാക്കിയിരിക്കണം.പരമാവധി100 ദിവസലത്തലതാഴിലിനാണഅ്വപക്ഷന

ല്വകണ്ടത്. എന്നാൽവനദ്പവദശത്തും 

വനാതിർത്തികളിലുംതാമസിക്കുന്നപട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾക്ക1്50ദിവസലത്തലതാഴി

ൽ നല്കു ന്നതിനഇ്വന്ഫാൾ  അനുവാദംലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

3. തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം, (ആദയലത്ത 30 ദിവസം 

കൂലിയുലെ1/4&പിന്നീെുള്ളദിവസങ്ങളിൽ1/2ഭാഗം(ലതാഴിലാവശയലന്ഫട്ടവർക്ക1്5ദിവസ



 

 

ത്തിനുള്ളിൽ  ലതാഴിൽ  നൽകണംഎന്നാണ ്

വയവസ്ഥ.അൊത്തപക്ഷംലതാഴിലിൊയ്ഫവവതനംലഭിക്കുന്നതിനല്റ തീയ്യതി 

വരഖലന്ഫെുത്തിയവകന്ഫെുരശീത്ആവശയമാണ്.ലതാഴിലിന്അവപക്ഷിച്ചിട്ട്15ദിവസത്തി

നകംലതാഴിൽ 

ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ16ാാാംമലത്തദിവസംമുതൽആദയലത്ത30ദിവസംനിർദ്ദിഷ്ടവവതനത്തി

ന്ലറ 

നാലിലലാന്നിൽകുറയാത്തതുകയുംപിന്നിട്ടുള്ളദിവസങ്ങളിൽവവതനത്തിനല്റപകുതി

യിൽകുറയാത്തതുകയുമാണല്താഴിലിൊയ്യ്മ വവതനമായിലഭിക്കുക.സംസ്ഥാനസർ

ക്കാരാണല്താഴിലിൊയ്യ്മവവതനംനല്വകണ്ടത്. 

എന്നാൽ പിന്നീെഈ്തുകലതാഴിൽനല്കു ന്നതിൽവീഴ്ച്ചവരുത്തിയവരിൽനിന്നുംഈൊക്ക

ണലമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ.ലതാഴിൽഅനുവദിച്ചുനല്കിയഅന്നുമുതല്വക്കാ,നൂറുദിവസലത്തവവതനത്തിന ്

തുലയമായതുകലതാഴിലിൊയ്യ്മവവതനമാവയാലഭിക്കുന്നദിവസവമാലതാഴിലിൊയ്യ്മവവ

തനത്തിനുള്ളഅർഹത 

നഷ്ടമാകും.വവതനമായുംലതാഴിലിൊയ്യമ്വവതനമായും ഒരാൾക്കപ്രമാവധി100ദിവസ

ലത്തവവതനത്തിന ്തുലയമായതുകലയലഭിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളു. 

 

4. തഷല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട ്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം,  

ഒരുദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിനല്റലഷല്പഓ്െ്ലദ്പാജക്ട്എന്നുപറയുന്നത് എസ്റ്റിവമെുകൾഅെക്ക

മുളളദ്പവൃത്തികളുലെവിശദവിവരങ്ങളാണ്. 

ഇതുനെന്ഫുസാപത്തികവർഷത്തിന ്തവലവർഷംലെദ്ബുവരിമാസവത്താലെ പൂർത്തീക

രിച്ചിരിക്കണം.ഒരുദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലന്പഅംഗീകരിക്കലന്ഫട്ടവലബർബഡ്ജെിലന്പഇരട്ടിയി

ലധികം തുകയക്്കുളളദ്പവൃത്തികളാണല്ഷൽഓെല്ദ്പാജക്ടിൽഉണ്ടാവുക. 

ഇതിൽഏതുദ്പവൃത്തിവവണലമങ്കിലും കാരഷ്ികകലണ്ടർ ,ലതാഴിലാവശയലന്ഫട്ടവരുലെ

എണ്ം, 

ദ്പവൃത്തിനെന്ഫിലാക്കുന്നകാലയളവിലലകാലാവസ്ഥ എന്നതിലന്പഅെിസ്ഥാനത്തിൽതി

രലലെുക്കാം. 

 

5. 5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അലെങ്കിൽ  

)വവതനത്തിനല്റ 10 ശതമാനം അധികം(  

അവപക്ഷകരുലെതാമസസ്ഥലത്തിന5്കിവലാമീെർ ദൂരപരിധിയക്്കുള്ളിൽ ലതാഴിൽ നൽ

കുന്നതിൻ മുൻഗണനനല്കണം. 5കിവലാമീെർ ദൂരപരിധിയക്്കപ്ുറത്താണല്താഴിലലെുക്കു



 

 

ന്നലതങ്കിൽ  10ശതമാനംഅധികം വവതനത്തിന ്

ലതാഴിലാളികള്ക്ക്അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. 

 

6. കുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമസൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷാ സൗകരയം ഇവ 

ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, (ലഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28) 

ലതാഴിലിെങ്ങളിലല സൌകരയങ്ങൾ   

a.ലതാഴിലാളികൾക്ക് തിളന്ഫിച്ചാറിയ കുെിലവള്ളം നല്കു ക. 

b. ദ്പഥമ ശൂദ്ശൂഷാകിെ ്ഉലണ്ടന്്ന ഉറന്ഫ ്വരുത്തുക. 

c. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉച്ചയക്്ക ് 1 മണിക്കൂർ  വിദ്ശമിക്കുന്നതിനും ൊർവപാളിൻ 

ഷീെ് ലകാണ്്ട തണൽ  ഒരുക്കുക. 

d. അഞ്ച ്വയസ്സിന ്താലഴ ദ്പായമുള്ള കുട്ടികളുലെലയണ്ം അഞ്ചില് മുകളിലാലണങ്കിൽ 

അവലര  പരിപാലിക്കുക.  

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

പദ്ധതിയുലെ വവതനം ബാങ്്ക, വപാസ്റ്റ് ഓെീസ് എന്നിവിെങ്ങളിലല 

അക്കൌണ്ടിലൂലെയാണ് നല്കു ന്നത്.ഓവരാ ലതാഴിലാളിക്കും ദ്പവതയക അക്കൌണ്്ട വവണം. 

ഒവരാ ലതാഴിലാളികളുലെയും വവതനം അവരവർക്ക ് തലന്ന ലഭിക്കുന്നുലവന്്ന 

ഉറന്ഫുവരുത്തന്നതിനാണ ് ഇങ്ങലന നിഷക്്കർഷിച്ചിട്ടുളളത്.സ്ദ്തീ ലതാഴിലാളികളുലെ 

വവതനത്തിന ്  വമലുള്ള നിയദ്ന്ത്ണം അവർക്കു തലന്നയായിരിക്കണലമന്ന ഒരു 

ലക്ഷയവും ഈ വയവസ്ഥയക്്ക് പിന്നിലുണ്്ട. ലതാഴിലാളികളുലെ ആധാർനപർ കൂെി 

ലതാഴിൽകാർഡിൽ  വരഖലന്ഫെുത്തിയാൽ  ആൾമാറാട്ടം, ഇരട്ടിന്ഫ ് എന്നിവ മുവഖനയുള്ള 

ദ്പശ്നങ്ങൾ കൂെി ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധയമാകും. 

 

8. ദവതനവിതരണത്തിതല കാലതാമസത്തിന ് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം,  

മസ്റ്റർവറാള് അവസാനിച്്ച 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങലന 

ലഭിക്കാലത വന്നാൽ   പതിനാറാമലത്ത  ദിവസം മുതൽ ലഭിക്കാനുളള വവതനത്തിനല്റ 

0.05 ശതമാനം തുക ഓവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുലമന്നാണ് 2014 - ലല 

പുതുക്കിയ  ലഷഡയൂൾ  2 ൽ വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുളളത്. ഈ തുക തൽക്കാലം സർക്കാർ 

വഹിക്കുലമങ്കിലും പിന്നീെ ് വിശദമായ അവനവഷണത്തിനല്റ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായവരിൽ നിന്നും ഈൊക്കണലമന്നാണ ് വയവസ്ഥ. 

മനപൂർവ്വവമാ അലംഭാവം മൂലവമാ പാവലന്ഫട്ടവരായ കൂലിലത്താഴിലാളികളുലെ വവതനം 

മുെങ്ങുകവയാ വവകുകവയാ ലചയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ ് ഇങ്ങലന വയവസ്ഥ 



 

 

ലചയ്തിട്ടുള്ളത്.അളവുകൾ വരഖലന്ഫെുവത്തണ്ട ഓവർസിയർ, വമലളവുകൾ എെുവക്കണ്ട 

അദ്കഡിെഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഡാെ എന്ദ്െി നെത്തി വവജ്ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാവക്കണ്ട ഡാെ എന്ദ്െി 

ഓന്ഫവറെർ, െണ്്ട ദ്ൊനസ്്പർ ഓർഡറുകൾ ഒന്ഫിട്ട ് അയവക്കണ്ട ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡനറ് ് എന്നിവർ നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

അവനെത്തുന്നുലവന്നും പൂർത്തികരിക്കുന്നുലവന്നും ഉറന്ഫുവരുത്തണം. 

9. സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം,  

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലസക്ഷൻ19, ലഷഡയൂൾ 2 para 35, വകദ്രവാർഷിക സർക്കുലർ 

ചാപ്െർ 10.4 എന്നിവ ദ്പകാരം സമയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

അനുശാസിക്കുന്നു. ലതാഴിലുറന്ഫുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട പരാതികൾ വരഖപരമാവയാ, 

വാക്കാവലാ,വൊൺ മുഖാന്ത്ിരവമാ നിർവഹണ ഉവദയാഗസ്ഥലര അറിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇങ്ങലന ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും 

പരാതിയിൻ വമൽ എെുത്ത നെപെികൾ പരാതിക്കാരലന അറിയിവക്കണ്ടതും 

നിർവഹണ ഉവദയാഗസ്ഥരുലെ ചുമതലയാണ്. 

10. ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ പദ്ധതി 

അവവലാകനം ലചയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിലയിരുത്തുകയും ലചയ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെലാണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ്. ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ ് വസാഷയൽഓഡിെ്. ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയിൽ പണം ലചലവഴിച്ചത് 

ശരിയായ രീതിയിലാവണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും ആനുകൂലയങ്ങളും 

അർഹതലന്ഫട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകതകൾ 

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നൊം ജനങ്ങൾ 

വനരിട്ട ് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയില് 

വസാഷയൽഓഡിെ്. വസാഷയൽ ഓഡിെ് െീം വരഖകളും െയലുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും 

പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ   വനരിട്ട് പരിവശാധിച്്ച അളവുകൾ 

ഒത്തുവനാക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചർക്കുന്ന വസാഷയൽ    ഓഡിെ ്

ദ്ഗാമസഭയിലാണ ്വസാഷയൽ  ഓഡിെ ്റിവന്ഫാർട്ട ്അവതരിന്ഫിവക്കണ്ടത്. 

 

അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്്ട തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ദ ാദിച്ചറിഞ്ഞ 

വിവരങ്ങൾ  

 

തതാഴിൽ കാർഡ ്



 

 

സജീവ ലതാഴിലാളികള്ലക്കൊം തലന്ന പുതിയ ലതാഴിൽ  കാർഡ ് നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

വസാഷയൽ  ഓഡിെ ് റിവസാഴ്സ്വപഴ്സൺ  സരർശിച്ച  ലതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 

അറിയാൻ  സാധിച്ചത്,എൊവരും ലതാഴിൽകാർഡിവലക്ക് ആവശയമായ വൊവട്ടാ 

സവന്ത്മായി വപസ ലചലവഴിച്്ച എെുത്തതാണ്. ലതാഴിലാളികളുലെ  

ലതാഴിൽകാർഡിവലക്കാവശയമായ വൊവട്ടാ പഞ്ചായത്തിൽ  നിന്്ന തലന്ന എെുത്ത ്

ലകാെുക്കുന്നതിന് വവണ്ട നെപെികൾ സവീകരിക്കുന്നത് നെതായിരിക്കും. ലതാഴിൽ  

കാർഡിൽ  ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ വരഖലന്ഫെുത്താലത ഇരിക്കുന്നത് ദ്ശദ്ധയിൽലന്ഫട്ടു. 

വയക്തിഗത ദ്പവർത്തിയായ,ഭവന നിർമ്മാണം ദ്പവർത്തികളിൽ  ഉൾലന്ഫട്ട 

ഗുണവഭാക്താക്കളുലെ ലതാഴിൽകാർഡിൽ  ലതാഴിലുമായി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

ഒന്നും തലന്ന വരഖലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ.  

തതാഴിൽ  അദപക്ഷ് 

പഞ്ചായത്തിലല ലപാതു ദ്പവൃത്തികൾക്കായി ലതാഴിലാളികൾ  വയക്തിപരമായി 

അവപക്ഷ നൽകുകയാണ ് പതിവ്. പരിവശാധിച്ച എൊ െയലിലും അവപക്ഷ 

ഇൊയിരുന്നു.  

 

കൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമ ദ്പകാരം ദ്പവൃത്തി കഴില് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വവതനം 

ലഭിവക്കണ്ട അവകാശം ലതാഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്്ട. ഓഡിെിന് വിവധയമാക്കിയ 5 

ദ്പവൃത്തികളുലെ വവതനം ലതാഴിലാളികൾക്ക ് ലഭയമായിട്ടുള്ളതായി െീൽഡ ്

പരിവശാധനയിൽ  മനസിലാക്കുവാൻ  സാധിച്ചു ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം ലസക്ഷൻ  3)2(,6 

ലഷഡയൂൾ 2)29(,a,b,c,d,e,f,30 ദ്പകാരം പണി കഴില ് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂലി 

ലഭയമാവക്കണ്ടതാണ്.  

തതാഴിൽ  സ്ഥലതത്ത സൗകരയങ്ങൾ 

കുെിയക്്കുവാനുള്ള ലവള്ളം, വിദ്ശമ സൌകരയം, ദ്പഥമശുദ്ശൂഷാ സൌകരയം, ദ്കഷ ്

എന്നിവ ലതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ലഭയമാക്കണലമന്്ന ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം ലഷഡയൂൾ  2 para 

23-28, വകദ്ര വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ 8, 8.2 അനുശാസിക്കുന്നുണ്്ട. 

ലതാഴിലാളികളുമായി വനരിട്ട് നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിെയിൽ  നിന്നും ദ്പവൃത്തി 

നെന്നു ലകാണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ  പരിവശാധന നെത്തിയതിനല്റ 

അെിസ്ഥാനത്തിലും എൊ  ലസൌകരയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിെ . ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിെുകൾ,തണൽ  എന്നിവ  പണി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമായിട്ടിെ.  

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റുകൾ  



 

 

പരിവശാധന നെത്തിയ ദ്പഥമശുദ്ശൂഷ കിെുകള്  ദ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത ് ഇൊയിരുന്നു 

.നിലവിൽ  വമെ ് / കൺവീനർ  ന്ലറ ചിലവിൽ  ആണ് ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിെുകൾ  

വാങ്ങുന്നത്. ഇത് സാപത്തിക ലചലവ ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചില അവസരങ്ങളിൽ  

ലതാഴിലാളികൾക്ക ് ലചലവ ്ഉണ്ടാക്കാനും സാധയത ഉണ്്ട. അങ്ങലന ഉള്ള അവസരങ്ങൾ  

ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമിതി മുൻവക എെുക്കണം. CHC ആയി 

വചർന്്ന ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിെുകൾ  ലഭയമാകുന്നതിനുള്ള നെപെികളും 

സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

തണൽ  

വമൽ  പറല ദ്പവർത്തി സ്ഥാല സരരശ്ന സമയത്ത ് അവിലെ ലതാഴിലാളികൾക്ക ്

വിദ്ശമിക്കുന്നതിന ് തണൽ  സൌകരയം ഇൊയിരുന്നു. അതിനു വവണ്ട ലസൌകരയം 

ലചയ്യണലമന്നും അറിയിക്കുന്നു.  

 

 ികിത്സാസഹായം 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലഷഡയൂൾ 2 para 5, വകദ്ര വാർഷിക സർക്കുലർ ചാപെ്ർ  9 

ദ്പകാരവും ലതാഴിലാളിക്ക് വതാഴിലിെത്തിൽ ലവച്്ച അസുഖവമാ അപകെവമാ  

സംഭവിച്ചാൽ  ചികിത്സാലസൌകരയം ഉറന്ഫ് വരുവത്തണ്ടതാണ്. ചികിതിസാ സഹായം 

ലതാഴിലാളികൾക്ക ് നൽകാതിരിക്കുന്നത് നിയമ ലംഘനമാണ്. ഇത്തരം 

സാഹചരയങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത ് കൂെുതൽ ജാദ്ഗത പാലിവക്കണ്ടതുണ്്ട.  

കനാൽ /വതാെ്/കുളം  നവീകരണ ദ്പവർത്തികൾ  നെക്കുന്ന സമയത്ത ്

ലതാഴിലാളികൾക്ക് വകയുറ ,കാലുറ എന്നിവ ലഭയമാക്കണം.) സരർശന വവളയിൽ  

ഇൊയിരുന്നു (കഴില ലനയ്യാർ  ഇറിലഗഷൻ  കനൽ  പുനരുദ്ധാരണ സമയത്ത ്ജൂനിയർ  

ലഹൽത്ത ് ഇൻലസ്ഩക്ടർ  ഇവയുലെ ആവശയകത വസെ് ഡയറിയിൽ  

വരഖലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഇത് ലഭയമാകാൻ  വവണ്ട കരയങ്ങളിലും ദ്ശദ്ധ വവണം.  

തഷൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ലഷൽെ ് ഓെ ് വദ്പാലജക്െിൽ  ലതാഴിലാളികളുലെ പങ്കാളിത്തം ഉലണ്ടങ്കിലും 

അഭിദ്പായങ്ങൾ  തുറന്നു പറയാറിെ എന്്ന മനസിലായി.  

 

5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലഷഡയൂൾ 2 para 18, വകദ്രവാർഷികസർക്കുലർ ചാപ്െർ 17 

എന്നിവയിൽ ലതാഴിലാളികൾക്ക ് 5 കിവലാമീെർ ചുെളവിൽ ലതാഴിൽ ലഭയമാകണം 

എന്ന ് അനുശാസിക്കുന്നു. വാർഡിലല മുഴുവൻ ലതാഴിലാളികൾക്കും 5 



 

 

കിവലാമീെറിനുള്ളിൽതലന്ന ലതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുലണ്ടന്്ന ലതാഴിലാളികളിൽ 

നിന്്നഅറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

നിർവഹണ ഉവദയാഗസ്ഥവരാെ ് വനരിവട്ടാ എഴുതി നൽകിവയാ  വൊൺ മുഖാന്ത്ിരവമാ 

ആണ ് ലതാഴിലാളികൾ അവരുലെ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ളത്.പരത്തി 

പരിഹാരത്തിനായി വിവരാവകാശ നിയമവും ലതാഴിലാളികൾക്ക് ഉപവയാഗിക്കാം . 

 

ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലസക്ഷൻ 17(2) വസാഷയൽ ഓഡിെന്െത്തുവാനുള്ള അവകാശം 

നൽകുന്നു.  

 

ഗ്പവൃത്തി 

അതിയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത ് വാർഡ-്6) കമുകിൻവകാെ ് ( ലല 01.10.2018 മുതൽ  31.03.2019 

വലരയുള്ള5 ദ്പവൃത്തി െയലുകളാണ ് വസാഷയൽ  ഓഡിെിനു വവണ്ടി 

തിരലലെുത്തത്.ഈ കാലയളവിൽ  നെത്തിയ 5 ദ്പവർത്തികൾക്ക ്      94 

മസ്റ്റർവറാള്കളിലായി3197 അവിദഗ്ദ്ധ ലതാഴിൽ ദിനങ്ങളും അവിദഗ്ദ്ധ വവതന 

ഇനത്തിലും പണിയായുധ വാെക ഇനത്തിലുമായി 891119 രൂപയും ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ദ്പവൃത്തികൾ   സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ  താലഴ ലകാെുക്കുന്നു. 

 

1. 1614001001/IC/218940 

 ശബരി മുട്ടം മുതൽ കുശവൂർ  

വകാട്ടുവകാണംവലരലനയ്യാര ്ഇറിവഗഷന ്കനാല് പുനരുദ്ധാരണം  

       2.   1614001001/IC/218941 

 കുശവൂർ  വകാട്ടുവകാണം മുതൽ ലകാച്ചുപള്ളി വലരലനയ്യാർ  ഇറിവഗഷൻകനാൽ 

പുനരുദ്ധാരണം 

        3.  1614001001/IF/340756 

 ലചറുകിെ നാമമാദ്ത കർഷകരുലെ ഭൂമിയിൽ വകാണ്ടൂർ  ബണ്്ട,  ലദ്െഞ്ച,്  ലെറസിങ ്         

  4.  1614001001/IF/340893 



 

 

 ലചറുകിെ നാമമാദ്ത കർഷകരുലെ ഭൂമിയിൽ വകാണ്ടൂർ  ബണ്്ട,  ലദ്െഞ്ച,്  ലെറസിങ ്  

       5. 1614001001/IF/341037 

 ലചറുകിെ നാമമാദ്ത കർഷകരുലെ ഭൂമിയിൽ വകാണ്ടൂർ  ബണ്്ട,  ലദ്െഞ്ച,്  ലെറസിങ ്         

 

 

ഗ്ക

മ 

ന

മ്പ

ർ 

 

വർക്്കദകാ

ഡ ്

ഗ്പവൃത്തി

യുതട ദപര ്

ഗ്പവൃ

ത്തിയു

തട 

സ്ഥിതി 

അടങ്ക

ൽ 

തുക 

അനുവദിച്ച 

തതാഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ 

ലഭിച്ച 

തതാ

ഴിൽ 

ദിന

ങ്ങൾ 

ആ

തക 

ദവത

നം 

സാധന 

ഘടകം 

അ

വി

ദഗ്ധ 

വിദഗ്ധ/

അർധ 

വിദഗ്ധ 

         

1 

1614001001/IC/21

8940 
ശബരി മുട്ടം 

മുതൽ കുശ 

വൂർ  

വകാട്ടുവകാ

ണംവലരലന

യ്യാര ് ഇറിവഗ

ഷന ് കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണംലനയ്യാര്

ഇറിവഗഷന്

കനാല്പുന

രുദ്ധാരണം 

 

Complet

ed  

84000 285.91  285 78660 BOARD-5000 

 

          

2 

1614001001/IC/2

18941 

 കുശവൂർ  

വകാട്ടുവകാ

ണം മുതൽ 

ലകാച്ചുപ

ള്ളി ലനയ്യാർ  

ഇറിവഗഷന ് 

കനൽ  

പുനരുദ്ധാര

 

Complet

ed 

33900 101 0 101 27876 Board -5000 

 



 

 

ണം 

            

3 

1614001001/IF

/340756 

ലചറുകിെ 

നാമമാദ്ത 

കർഷകരു

ലെ 

ഭൂമിയിൽ 

വകാണ്ടൂർ  

ബണ്്ട,  

ലദ്െഞ്ച,്  

ലെറസിങ ്

Complet

ed  

300000 1075 0 1073 296339 Board -2400 

 

        

4 

1614001001/IF

/340893 

 ലചറുകിെ 

നാമമാദ്ത 

കർഷകരു

ലെ 

ഭൂമിയിൽ 

വകാണ്ടൂർ  

ബണ്്ട,  

ലദ്െഞ്ച,്  

ലെറസിങ ്         

  

 

Complet

ed  

300000 1075 0 1072 296424 Board - 2400 

 

           

5 

1614001001/RS/

341037 

 ലചറുകിെ 

നാമമാദ്ത 

കർഷകരു

ലെ 

ഭൂമിയിൽ 

വകാണ്ടൂർ  

ബണ്്ട,  

ലദ്െഞ്ച,്  

ലെറസിങ ്         

 

Complet

ed  

300000 1075  666 191820 Board - 3000 

 

 



 

 

 

7 രജിസ്റ്റർ  പരിദശാധന 

വകദ്രസർക്കാരിന്ലറ നിർവദ്ദശദ്പകാരം താലഴന്ഫറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമായും 

ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്.  

1( ലതാഴിൽ കാർഡിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റർ 

2( ദ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ   

3( ലതാഴിൽ ആവശയലന്ഫട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

4( ദ്പവരത്്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ    

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ    

6( പരാതി രജിസ്റ്റർ   

7( സാധന രജിസ്റ്റർ   

2018-19 സാപത്തിക വർഷലത്ത രജിസ്റ്ററുകൾ   വളലര വൃത്തിയായും ചിട്ടവയാെും കൂെി 

രജിസ്റ്ററുകൾ   സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എെുത്തു പറവയണ്ട കാരയം നീരത്്തെധിഷ്ടിത 

രജിസ്റ്ററുകൾ   ഇവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നതാണ്. പഞ്ചായത്തിലല 

മുഴുവൻകുെുബങ്ങളിലലവിവരങ്ങളുംഇതിൽ   ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

1( ലതാഴിൽ കാരഡ്ിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റർ 

8931 കുെുംബങ്ങളുലെ ലതാഴിൽ കാർഡ ് വിവരങ്ങൾ MIS ൽ  നിന്നും പകർന്ഫ ് എെുത്തു 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.   

 

2( ദ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ  

 വസാഷയൽ ഓഡിെ ് നെത്തിയ കാലഘട്ടത്തിൽ 1 /10 /2018 മുതൽ 31 /3/ 2019 വലര 

നെത്തിയ 4ദ്പവർത്തികളുലെ വദ്പാജക്ട ് മീെിംഗ്  ( 1 /1 /2019, 10 /1 /2019 ,  18 /1/ 2019, 11/ 3 /2019  

)ഒരു ദ്ഗാമസഭ മീെിംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്്ട  

3( ലതാഴിൽ ആവശയലന്ഫട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 



 

 

 

4( ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ   

ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു  

   ദ്പവർത്തി െയലിൽ ആക്ഷന ് ന്ബാനിനല്റ പകർന്ഫ ് ഇൊത്തതു കാരണം ദ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററില്  നിന്നും ദ്പവർത്തികള് കലണ്ടത്താൻ  ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 

 

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ    

6( പരാതി രജിസ്റ്റർ    

 പദ്ധതി കായലവിൽ   ഇതുമായി ബന്ധലന്ഫട്ടു ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചതായി 

വരഖലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ. 

7( സാധന രജിസ്റ്റർ    

 

ദകഗ്ര സർക്കാർ നിർദേശഗ്പകാരം വരു വർക്്ക ഫയലിൽ താതഴ പറയുന്ന 

ദരഖകൾ  നിർബന്ധമായും ണണ്ാദകണ്താണ്  

1) കവർ വപജ ്

2) ലചക്ക് ലിസ്റ്റ്  

3) ആക്ഷൻ  ന്ബാൻ /ലഷല്പ് ഓെ് വർക്ക ്എന്നിവയുലെ അംഗീകരിച്ച വകാന്ഫി  

4) സാവങ്കതികഎസ്റ്റിവമെുംഡിവസനുംഅെങ്ങുന്ന 

സാവങ്കതികഅനുമതിയുലെവകാന്ഫി  

5) ഭരണാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

6) സവങ്കതികാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

7) സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ    

8) ലതാഴിലാളികൾ ലതാഴിൽ ആവശയലന്ഫട്ടുലകാണ്ടുളള അവപക്ഷ 



 

 

9) ലതാഴിൽ  അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുളള വരഖയുലെ വകാന്ഫി  

10) പൂരിന്ഫിച്ച മസ്റ്റർവറാളിന്ലറ വകാന്ഫി  

11) ലമഷരല്മന്റ ്ബുക്കിനല്റ വകാന്ഫി  

12) സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്ലറയും കംപാരിെീവ ്

വസ്റ്റെല്മന്റിനല്റയും ലമെീരിയൽ സവന്ബ ഓരഡ്റിനല്റയും വകാന്ഫി  

13) വവജ് ലിസ്റ്റ ് 

14) വവതനത്തിനല്റയും സാധനങ്ങൾക്ക ്പണമെച്ചതിനറ്യും FTO യുലെയും വകാന്ഫി  

15) ലമെീരിയൽ  വൌച്ചറിന്ലറയും ബിെുകളുലെയും വകാന്ഫി  

16) വറായല്െി അെച്ചതിനല്റ രസീതിനല്റ വകാന്ഫി  

17) ലതാഴിലിനല്റ മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വൊവട്ടാകൾ 

18) ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കെിനല്റ വകാന്ഫി  

19) മസ്റ്റര്വറാൾ മൂവല്മനറ്് സ്ലിപ ്

20) ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ഡ ്വൊവട്ടാകൾ 

21) വസാഷയൽ  ഓഡിെ ്റിവന്ഫാർട്ടിൻലറ വകാന്ഫി  

22) വസെ ്ഡയറി 

 

കതണ്ത്തലുകൾ  

 െയൽ  പരിവശാധനക്കിെയിൽ വസാഷയൽ ഓഡിെ് റിവസാഴ്സ ് വപഴ്സൺ  

കലണ്ടത്തുവാൻ സാധിച്ച വസ്തു തകൾ താലഴ വചർക്കുന്നു. ആദയ െയൽപരിവശാധന 

സമയത്തA്MC ദ്പകാരമുള്ള വരഖകലള കുറിച്്ച പറലിരുന്നു. പരിവശാധിച്്ച 5 െയലിലും 

എ എംസി ദ്പകാരമുള്ള െയലുകൾ കലണ്ടത്താനായിെ.. 

1.കവർ ദപജ ്



 

 

ദ്പവർത്തിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട ലപാതുവിവരങ്ങൾ  ഉൾലക്കാള്ളുന്ന വരഖയാണ ്

കവവപജ്ഩരിവശാധിച്ച 5 ദ്പവൃത്തി െയലിലുകളിൽ  ഒന്നിലും AMC ദ്പകാരമുള്ള 

കവർവപജ ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിെ .GEO-TAGGING സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  കവർവപജിൽ  

ഉൾലന്ഫട്ടിരുന്നിെ.   കവർ  വപജ ് പൂർത്തിയാവക്കണ്ടതും ദ്പവർത്തിയുലെ ലലാവക്കഷൻ 

കൃതയമായി ദ്പതിപാദിവക്കണ്ടതുമാണ്.. 

2. ത ക്്ക ലിസ്റ്റ ്

ഒരു ദ്പവൃത്തി െയലിൽ ദ്കമദ്പകാരം ഏലതാലക്ക വരഖകൾ എവിലെ/ ഏതു വപജ ്മുതൽ 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്്ന മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വരഖയാണ ് ലചക്ക് ലിസ്റ്റ.് പരിവശാധിച്ച 

5 െയലിലും ലചക്ക ് ലിസ്റ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ. ഇത് െയലിൽ ഉൾലന്ഫെുവത്തണ്ടത് 

അതയാവശയമാണ.്  

3.ആക്ഷ്ൻ  പ്ലാൻ 

ദ്പസ്തു ത ദ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തിലല നെന്ഫ ് സാപത്തിക വർഷത്തിലല ആനുവൽ  

ആക്ഷൻ  ന്ബാനിൽ  ഉൾലന്ഫട്ടതാണ് എന്ന ് ലതളിയിക്കുവാനുള്ള വരഖയാണ് ആക്ഷൻ 

ന്ബാനിൻലറ വകാന്ഫി. ആക്ഷൻ  ന്ബാൻ പകർന്ഫ് ദ്പവൃത്തി െയലുകളിൽ  കാണുവാൻ 

സാധിച്ചിെ.  

4.ഭരണാനുമതി 

ദ്പവൃത്തി ലചയ്യുന്നതിന ് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന അനുമതിയാണ ്

ഭരണാനുമതി വരഖപരിവശാധിച്ച എൊ ദ്പവൃത്തികള്ക്കും ഭരണാനുമതി 

ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ  ലസദ്കട്ടറിയുലെ ഒന്ഫ ്  മാദ്തവമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. സീൽ, വഡെും 

കാണാൻ സാധിച്ചിെ. 

5.സാദങ്കതികാനുമതി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക് സാവങ്കതികവിദഗ്ധരുലെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട , എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക വരഖയാണ് സാവങ്കതിക അനുമതി വരഖ. സാവങ്കതികാനുമതി  എൊ 

ദ്പവൃത്തികൾക്കും ഉണ്്ട എന്നിരുന്നാൽ കൂെി  സാവങ്കതികാനുമതി നപർ അെങ്ങുന്ന 

പകര്ന്ഫെ്യലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഉളളതിൽ സാവങ്കതികാനുമതി വൊറത്തിൽ  

ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാഗസ്ഥർ ഒന്ഫ് വരഖലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.എന്നാൽ  തിയ്യതി ഇെ.   

 

6.എസ്റ്റിവമെ ് 



 

 

  ദ്പവർത്തിയുലെ  എസ്റ്റിവമെ ് െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ വദ്ഡായിങ ് ആൻഡ ്

ഡിവസൻ,  കവർവപജ ് ഓെ ് എസ്റ്റിവമെ,്  ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിവമെ,്   സർവവ്വ 

വഡെ എന്നിവ െയലിൽ കലണ്ടത്താൻ സാധിച്ചിെ 

 

7. സംദയാജിത പദ്ധതി 

വാർഡിൽ നെത്തിയ ലപാതുദ്പവർത്തികളിൽ 2എണ്ം സംവയാജിത പദ്ധതി ആയിരുന്നു.  

8.തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് 

 ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകളിൽ  ഒന്നിലും ലതാഴിലിനുള്ള അവപക്ഷ കാണുവാൻ  

സാധിച്ചിെ.. ഇനിയുളള   ദ്പവൃത്തികളിൽ  ഗുണവഭാക്താക്കൾ  തിയ്യതി വച്്ച ഓവരാ 

ഘട്ടത്തിനു വവണ്ടി അവപക്ഷിവക്കണ്ടതാണ.് ലതാഴിലിനവപക്ഷിച്്ച നിശ്ചിത സമയ 

പരിധിക്കുള്ളിൽ  ലതാഴിൽ  നൽ വകണ്ടതാണ ്

 

9.തതാഴിൽ അനുവദിച്ചതിനത്റ പകർപ്്പ 

ലതാഴിലനുവദിച്ച കാരയം വരഖാമൂലം ലതാഴിലാളികലള അറിയിക്കണലമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ.ദ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചുലകാണ്്ട നിർവഹണ ഉവദയാഗസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ ് വർക്ക ് അവലാവക്കഷൻ .ദ്പവർത്തി അനുവദിച്ചതിലന്പ പകർന്ഫ ്

െയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചിെ. 

10.മസ്റ്റർദറാൾ 

ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് ലതാഴിലാളികളുലെ ഹാജർ  വരഖലന്ഫെുത്തുന്നതിനുള്ള വരഖയാണ ്

മസ്റ്റർവറാൾ. പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന ്മുപ ്രാവിലലയും  അവസാനിന്ഫിച്ചതിനു വശഷം 

വവകുവന്നരവും ദിവസം രണ്ടു ദ്പാവശയം മസ്റ്റർ  വറാളിൽ  ഒന്ഫുലവക്കണം. 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നല്കു ന്ന  പദ്ധതിയായതിനാൽ  ഏെവും സുക്ഷ്ഫതവയാലെയും 

കാരയക്ഷമതവയാലെയും വകകരയം ലചയ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ലചവയ്യണ്ട 

അെിസ്ഥാന വരഖയാണ ് മസ്റ്റർവറാൾ .ലതാഴിലാളികൾ ലതാഴിൽ ലചയ്തുലവന്്ന 

ലതളിയിക്കുന്ന ആധികാരികവരഖകൂെിയാണിത്. പരിവശാധിച്ച വർക്ക ് െയലുകളിലല 

മസ്റ്റര്വറാളുകളിൽ  വിവരങ്ങൾ   കൃതയമായി വരഖലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ. മസ്റ്റർവറാളിൽ 

ലമഷരല്മന്റ ് ബുക്ക ് നപർ, ദ്പവൃത്തി നെന്ന തിയ്യതി എന്നിവ 

വരഖലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ.ദ്പവൃത്തിക്ക ് വവണ്ടി അനുവദിച്്ച നല്കു ന്ന എൊ മസ്റ്റർ വറാളിലും 



 

 

നിർവഹണ ഉവദയാഗസ്ഥരുലെ തിയ്യതിവയാെുകൂെിയ ഒന്ഫ,്സീൽ  എന്നിവ 

അതയാവശയമാണ.്പഞ്ചായത്ത ് തലത്തിൽ  മസ്റ്റർ വറാളിലന്പ ആദയ വപജിൽ  മാദ്തമാണ് 

ഒന്ഫ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത ് സീൽ  മസ്റ്റർ വറാളുകളിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നിെ. മസ്റ്റർ 

വറാളുകളിൽ   ലവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾഉണ്ടായിരുന്നു .  മസ്റ്റർ വറാൾ  നല്കു വപാൾ 

ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാഗസ്ഥർ  ഒന്ഫിലനാന്ഫം തിയ്യതിയ്യും, സീലും പരിവശാധിക്കുന്ന 

ഉവദയാഗസ്ഥർ അവരുലെ വപര,് സ്ഥാനം എന്നിവയും വരഖലന്ഫെുത്തുവാൻ ദ്ശദ്ധിക്കണം. 

11.തമഷരത്മന്റ് ബുക്്ക 

ദ്പവൃത്തി ലചയ്ത അളവ് വരഖലന്ഫെുവത്തണ്ട  ആധികാരിക വരഖയാണ് ലമഷർലമൻറ ്

ബുക്ക.് പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകളിൽ ദ്പവർത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങൾ 

വരഖലന്ഫെുവത്തണ്ട ലമഷർലമനറ് ് വെസ്ബുക്ക ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി കാണലന്ഫട്ടു 

ഭരണാനുമതി നപർ സാവങ്കതിക അനുമതി നപർ വൊൺ നപർ എന്നിവ ലമഷർലമനറ്് 

ബുക്കിൽ കലണ്ടത്തുവാൻ കഴിലിെ.  

12.സാധന ഘടകം 

സിെിസൺ ഇനെ്ര്വമഷൻ വബാരഡ്ുമായി  ബന്ധന്ഫട്ട തുക ലമെീരിയൽ ഇനത്തിൽ 

ഉൾലന്ഫെുത്തിയാണ ്നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

13.ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്

മസ്റ്റർവറാളിലല   ലതാഴിലാളികളുലെ  ഹാജർ  ദിനങ്ങലള ആധാരമാക്കിയാണ് വവതന 

വിതരണത്തിനുളള വവജ് ലിസ്റ്റ ് തയ്യാറാവക്കണ്ടതാണ.് ഇത് ഡാൊ എൻദ്െി ഓന്ഫവറെറുലെ 

ചുമതലയാണ.് ഒരു മസ്റ്റർവറാൾ  വലാസ് ലചയ്തു കഴിലാൽ   നാലാമലത്തവയാ 

അഞ്ചാമലത്തവയാ ദിവസം ഈ ദ്പവൃത്തികൾ  പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം.മസ്റ്റർവറാളിൽ 

ആനുപാതികമായി ലതാഴിലാളിക്ക ് വവതനം അനുവദിച്ചു എന്ന് ലതളിയിക്കുവാനുള്ള 

ആധികാരിക വരഖയാണിത്. കൃതയസമയത്ത ് ഹാജർ  MISൽ വരഖലന്ഫെുത്തി വവജ് ലിസ്റ്റ ്

ആക്കുകയും FTO മുഖാന്ത്ിരം വവതനം ലതാഴിലാളികളുലെ ബാങ്്ക അക്കൌണ്ടില്  

എത്തുകയും വവണം.  

 14.എഫ് ടി വ 

ഡിജിെൽ  സംവിധാനത്തിലൂലെ  ഓൺവലനായിട്ട്  ദ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറിയും 

ദ്പസിഡന്പും ഒന്ഫുകൾ  വരഖലന്ഫെുത്തുന്നത്. അതിനാൽ  െണ്്ട  ദ്ൊൻസ്പർ   ഓർഡറുകൾ   

തയ്യാറാക്കിയ  അന്നുതലന്നവയാ പിവെദിവസവമാ പഞ്ചായത്തിൽ  നിന്നും 



 

 

ലതാഴിലാളികളുലെ വവതനം ബന്ധലന്ഫട്ട സ്ഥലങ്ങളിവലക്ക്എത്തിക്കുവാൻ  

കഴിയും.  ഇതിനുവവണ്ടി ഡിജിെൽ  സിവേച്ചറുകളാണ ് ദ്പസിഡന്പും ലസദ്കട്ടറിയും 

ഉപവയാഗിക്കുന്നത്.പകർന്ഫ ് െയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചിെ. അവ െയലുകളിൽ  

ലകാണ്്ട വരുവാൻ ദ്ശദ്ധിക്കണം. 

15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക ് സാവങ്കതിക എസ്റ്റിവമെ് ദ്പകാരം ആവശയമുള്ള സാധനസാമദ്ഗികൾ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെപെിദ്കമങ്ങൾ ദ്പതിപാദിക്കുന്ന വരഖയാണ ് ലമെീരിയൽ 

ലദ്പാകയൂർലമൻറ.് ഓഡിെിന ് വിവധയമാക്കിയ ദ്പവൃത്തികളിൽ ലമെീരിയൽ  വൌച്ചർ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

16.ദറായൽറ്റി 

വറായൽെി നൽകിയ ദ്പവൃത്തിയാവണാ എന്്ന അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നവരഖയാണ ്

വറായൽെിവരഖ. പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികലളാന്നും തലന്ന വറായൽെി ലകാെുവക്കണ്ട 

ദ്പവർത്തികളെ. 

17. ദഫാദട്ടാസ് 

ദ്പവർത്തനവുമായി ബന്ധലന്ഫെുത്തിലയെുവക്കണ്ട മൂന്്ന വൊവട്ടാ പതിന്ഫുകൾ  അതായത് 

ദ്പവർത്തനത്തിനറ് ആരംഭം, ദ്പവരത്്തനം നെന്നുലകാണ്ടിരിക്കുവപാൾ  ദ്പവരത്്തനം 

പൂരത്്തികരിച്ചതിനുവശഷം എന്നീ മൂന്്ന  ഘട്ടങ്ങളിലല വൊവട്ടാകൾ പരിവശാധിച്ച 

ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകളിൽ  വയവ്ക്കണ്ടതാണ.്  

18.ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിത  ദകാപ്പി  

ദ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്്ന സാക്ഷയലന്ഫെുത്തുന്ന വരഖയാണ് 

ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപദ്തം.പൂർത്തികരിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ 

പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കെുകൾ െയലിൽ ലഭയമായിെ. അവ ഉള്ലന്ഫെുത്തുവാൻ 

ദ്ശദ്ധിക്കുക. 

19. മസ്റ്റർ  ദറാൾ മൂവ്തമ ് ലിപിപ്്പ 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ ഓവരാ ഘട്ടത്തിലലയും മസ്റ്റർ വറാൾ അനുവദിച്ചു 

ലതാഴിലാളികൾക്ക് വവതനം നൽകുന്നത് വലരയുള്ള ഓവരാ ഘട്ടങ്ങളും ഏലതാലക്ക 

തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളതാണ് മസ്റ്റർവറാൾ മൂവല്മൻറ ്



 

 

സ്ലിന്ഫ.്മസ്റ്റവറാൾ  മൂവ്ലമന്പ ് അഥവ െയൽ ദ്ൊക്കിംഗ ് വൊം. ദ്പവർത്തികളുലെ 

െയലുകളിൽ െയൽ  ദ്ൊക്കിംഗ ് വൊം കാണുവാൻ കഴിലു എങ്കിലും വിവരങ്ങൾ  

അപൂർണ്മായിരുന്നു. 

20.ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാകൾ 

ദ്പവർത്തികൾ ജിവയാ ൊഗ് ലചയ്തിട്ടുവണ്ടാ എന്്ന അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന 

ഘെകമാണ് ജിവയാൊഗ്ഡ ്വൊവട്ടാദ്ഗാെ.് ജിവയാ ൊഗ്ഡ ്വൊവട്ടാകൾ  െയലിൽ കാണുവാൻ 

കഴിലിെ. െയലുകളിൽ  അത് ഉൾലന്ഫെുവത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ.് 

21.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ടിന്തറ ദകാപ്പി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ   ആ പദ്ധതി 

അവവലാകനം ലചയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിലയിരുത്തുകയും ലചയ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെലാണ ് വസാഷയൽ  ആഡിെ.് ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ ്വസാഷയൽ  ആഡിെ.് ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതിയിൽ  പണം ലചലവഴിച്ചത് 

ശരിയായ രീതിയിലാവണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും ആനുകൂലയങ്ങളും 

അർഹതലന്ഫട്ടവർക്ക ് ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ  അപാകതകൾ  

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നൊം ജനങ്ങൾ  

വനരിട്ട് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയിൽ  വസാഷയൽ  

ആഡിെ.് വസാഷയൽ  ആഡിെ് െീം വരഖകളും െയലുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും 

പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ  വനരിട്ട് പരിവശാധിച്്ച അളവുകൾ  

ഒത്തുവനാക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചർക്കുന്ന വസാഷയൽ  ആഡിെ ്

ദ്ഗാമസഭയിലാണ് വസാഷയൽ  ആഡിെ് റിവന്ഫാർട്ട് അവതരിന്ഫിവക്കണ്ടത്.ദ്പവൃത്തി 

വസാഷയൽ ഓഡിെിന് വിവധയമായതാവണാ എന്ന് പരിവശാധിക്കാൻ 

സഹായിക്കുന്നവരഖയാണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ ് റിവന്ഫാർട്ട്. ആറ ് മാസം കൂെുവപാൾ 

ഓഡിെ ്നെവത്തണ്ടതാണ.് 

22.കസറ്്റ ഡയറി 

ലതാഴിലുറന്ഫ ്ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ആ ദ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട് നെക്കുന്ന എൊ 

കാരയങ്ങളും എഴുതിലവക്കുന്നതിനുള്ള വരഖയാണ ് വസെ് ഡയറി. ദ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

സരർശിക്കുന്ന ലപാതുദ്പവർത്തകരും സാധരണക്കാരും അവരുലെ  നീരിക്ഷണങ്ങളും 

അഭിദ്പയാങ്ങളും ആവക്ഷപങ്ങളും എഴുവതണ്ടത് വസെ് ഡയറിയിലാണ്. ലദ്പാജക്ട ്

മീെിങ്ങിലന്പ മിനിെ്സും ഹാജരും വസെ ് ഡയറിയുലെ ഭാഗമായി 



 

 

ഉൾലന്ഫെുത്താവുന്നതാണ.്ലതാഴിലാളികൾക്ക ് ലതാഴിൽ  സ്ഥലത്ത ് അനുവദിച്ചു 

നൽകിയിരിക്കുന്ന സൌകരയങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ  നിർബന്ധമായും എഴുതണം. 

ഒവരാ ലതാഴിലാളിയും പണിസ്ഥലത്ത ് ലകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങളുലെ 

വിവരങ്ങളും വരഖലന്ഫെുത്തണം. ജാദ്ഗത സമിതിയുലെ റിവന്ഫാർട്ടും വസെ ് ഡയറിയുലെ 

ഭാഗമായി ഉൾലന്ഫെുത്താവുന്നതാണ.്വമെിലന്പ വിലാസവും വൊൺ  നപരും കൃതയമായി 

വസെ ് ഡയറിയിൽ വരഖലന്ഫെുവത്തതാണ്. . ലചക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്മായിരുന്നു. ലദ്പാജക്ട ്

മീെിംഗ് നെത്തിയതിലന്പ വിശദാംശങ്ങൾ വരഖലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. പണിയായുധ വാെക 

വസെ ് ഡയറിയിൽ ഉൾലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ലതാഴിലാളികളുലെ സാക്ഷയപദ്തം 

പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. VMCറിവന്ഫാർട്ട,്വസെ് ഡയറി എന്നിവയിൽ  

അംഗങ്ങൾ /ഉവദയാഗസ്ഥർ ഒന്ഫ് മാദ്തമാവദ്ണഖലന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറിന്ഫുകൾ  

വരഖലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ.് 

 

1.  ശബരിമുട്ടം മുതൽ കുശവൂർ  

വകാട്ടുവകാണംവലരലനയ്യാര ്ഇറിവഗഷന ്കനാല് പുനരുദ്ധാരണം1614001001/IC/2189

40 

 31 /12 /2018 മുതൽ 9/ 1 /2019 വലര ദ്പവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്പകാരം 285 

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട 14 മസ്വദ്ൊൾ ലായി 63 ലതാഴിലാളികൾ വജാലി 

ലചയ്ത വവതന ഇനത്തിൽ ആയി78660 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്്ട െീൽഡ് 

പരിവശാധിച്ചവന്ഫാൾ ദ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത ് മാലിനയങ്ങൾ നിവക്ഷപിച്ചു 

വരുന്നതായും കാെുകയറി കിെക്കുന്ന ആയി കാണുവാൻ കഴിലു എസ്റ്റിവമെ് 

ദ്പകാരം 5000 രൂപ സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിന ് അനുവദിച്ചിരുന്നു 

എന്നാൽ വബാർഡ ്വച്ചിരിക്കുന്ന ആയി കാണുവാൻ കഴിലു 

            

 

2.     കുശവൂർ  വകാട്ടുവകാണം മുതൽ ലകാച്ചുപള്ളി വലരലനയ്യാർ  ഇറിവഗഷൻകനാൽ 

പുനരുദ്ധാരണം 

( 1614001001/IC/218941 ( 

 14/ 1/ 2019 മുതൽ 15 /1/ 2019 വലര ദ്പവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മസ് വദ്ൊളുകൾ 

ദ്പകാരം 101 ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട 70 ലതാഴിലാളികൾ വജാലി ലചയ്തു 9 

വപർ സ്ഥിരം അവധിയിലായിരുന്നു 27 876 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 



 

 

 പരിവശാധനയിൽ കനാൽ കാെുകയറി ന്ബാസ്റ്റിക ്നിറലതായി കലണ്ടത്താൻ 

സാധിച്ചു എസ്റ്റിവമെ ്ദ്പകാരം 5000 രൂപ സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ട വബാർഡ ്വയക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്  കാണാൻ 

കഴിലു 

 

      

 

3. ലചറുകിെ നാമമാദ്ത കർഷകരുലെ ഭൂമിയിൽ വകാണ്ടൂർ  ബണ്്ട,  ലദ്െഞ്ച,്  ലെറസിങ ്     )  

1614001001/IF/340756  ( 

 24/ 10 /2018 ന ്ആരംഭിച്ച ദ്പവർത്തി 5/ 12 /2018 ലല അവസാനിച്ചു 7ഘട്ടങ്ങളിലായാണ ്മസ്

വദ്ൊൾ  നൽകിയത്.  ആദയഘട്ടത്തിൽ  33 ലതാഴിലാളികൾ വജാലി ലചയ്തു 4 വപർ സ്ഥിരം 

വന്നിട്ടിെ  32 മസ്വദ്ൊളിൽ ആയി 1073 ദിവസം വജാലിയുണ്ടായിരുന്നു വറാളുകളിൽ  296 

339 രൂപ നൽകി 

 െീൽഡ ്സരർശനവവളയിൽ ഉപവയാഗദ്പദമായ രീതിയിലും നന്നായിട്ടുണ്്ട ദ്പവർത്തിച്ച 

ലചയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിച്ചു സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയി കാണുവാൻ കഴിലു 

4. ലചറുകിെ നാമമാദ്ത കർഷകരുലെ ഭൂമിയിൽ വകാണ്ടൂർ  ബണ്്ട,  ലദ്െഞ്ച,്  ലെറസിങ ്         

)  1614001001/IF/340893  ( 

 28/ 9 /2018 ആരംഭിച്ച ദ്പവർത്തി 29 /11 /2018 ന ് അവസാനിച്ചു 26  മസ്വദ്ൊവറാളുകളാണ ്

നൽകിയത് ആദയഘട്ടത്തിൽ 30 ലതാഴിലാളികൾ വജാലി ലചയ്തു മൂന്്ന വപർ സ്ഥിരം 

അവധിയിലായിരുന്നു ദ്പവർത്തിയും 72 സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട ആലക ലതാഴിലാളികൾക്ക ്

വവതന നൽകിയത് 2 96 424 രൂപ 

 െീൽഡ ്  സരർശിച്ചവന്ഫാൾ  സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ് ചുമരിൽ 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയി കാണുവാൻ കഴിലു എസ്റ്റിവമെ ്  എസ്റ്റിവമെ ് ദ്പകാരം 

ലതൊയ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിനായി  3000 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു 

 

 

5. ലചറുകിെ നാമമാദ്ത കർഷകരുലെ ഭൂമിയിൽ വകാണ്ടൂർ  ബണ്്ട,  ലദ്െഞ്ച,്  ലെറസിങ ്         



 

 

     )  1614001001/RS/341037 ( 

 ദ്പവർത്തി 13/ 3/ 2019 ന ് ആരംഭിച്ച 28/ 3 /2019 അവസാനിച്ചു രണ്്ട ഘട്ടങ്ങളിലായാണ ്

മസ്വദ്ൊൾ നൽകിയത്  അതിൽ ആദയഘട്ടത്തിൽ 67 ലതാഴിലാളികൾ വജാലി ലചയ്തു,  15 

മസ്വദ്ൊൾ ആണ ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമലത്ത ഘട്ടത്തിൽ 62 ലതാഴിലാളികളും 

ദ്പവർത്തി ലചയ്തു ആലക വവതന ഇനത്തിലായി  191820 രൂപ നൽകി 666 ദ്പവർത്തന ദിന 

ങ്ങളാണ ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സരർശിച്ചവന്ഫാൾ സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.  ദ്പവർത്തി ലചയ്തത് ഉപവയാഗദ്പദവും ആയിരുന്നു 

സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്നായി എസ്റ്റിവമെ ്നായി 3000 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു 

നെ രീതിയിൽ ദ്പവർത്തി ലചയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിലു 

 

 

എസ്റ്റിദമറ്റും ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകളും 

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെന്ഫാക്കുന്നതിനായി എൻജിനിയറിംഗ ് വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന 

സാവങ്കതികവരഖയാണ് എസ്റ്റിവമെ.് ഒരു ദ്പവൃത്തി എങ്ങലന നെന്ഫിലാക്കണലമന്്ന 

മാർഗ്ഗനിർവദ്ദശം നൽകുന്ന ഒരു വരഖ കൂെിയാണിത്. ഇതിൽ  പദ്ധതിയുലെ വപര,് 

പദ്ധതിയിൽ  ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ ശീർഷകത്തിൽലന്ഫട്ട ദ്പവൃത്തികൾ (Activities), 

അവയുലെ എണ്ം, നീളം, വീതി, ആഴം, (ലപാക്കം) വയാപതം, ഒരു യുണിെിന ്

നൽവകണ്ടുന്ന തുക, ആലക തുക എന്നിവ നിർബന്ധമായും വരഖലന്ഫെുത്തിയിരിക്കണം. 

സാധനസാമദ്ഗികൾ  (ആവശയമായ ദ്പവൃത്തികളിൽ മാദ്തം) വിദഗ്ദ്ധ-അവിദഗ്ദ്ധ 

ലതാഴിലാളികളുലെ എണ്ം, നൽകുന്ന കൂലി,  സിെിസൺ  ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിലന്പ 

ലചലവ ്എന്നിവ നിർബന്ധമായും എസ്റ്റിവമെിൽ ഉൾലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ടതാണ.് വർക്ക ്

െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എസ്റ്റിവമെ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതും സാവങ്കതിക 

ഭാഷയിലുള്ളതുമാണ.് സാധാരണ ലതാഴിലാളികൾക്കും, ലപാതുജനങ്ങൾക്ക ംു 

പരിവശാധിക്കുവാൻ കഴിയും വിധം ഈ എസ്റ്റിവമെ ് ജനകീയ ഭാഷയിവലക്ക ് ആക്കി 

ദ്പവൃത്തി സമയത്ത് വമെിലന്പ വകവശം വയവ്ക്കണ്ടതും ലപാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ദ്പദർശനത്തിനും ഉപവയാഗിവക്കണ്ടതാണ്.  

സവകാരയഭൂമികളിൽ ലചയ്യുന്ന ദ്പവൃത്തികളിൽ ഭൂവുെമയുലെ അവപക്ഷ 

സമർന്ഫിക്കുവപാൾ ഭൂമിയുലെ അളവ ് വരഖലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ്. സാക്ഷയപദ്തം 

സമർന്ഫിക്കുവപാൾ ദ്പസ്തു ത ഭൂമിയിൽ ലചയ്ത ദ്പവൃത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങൾ  (എണ്ം, 

നീളം, വീതി, ആഴം)കൂെി വരഖലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ.് അളവുകൾ  



 

 

അെിസ്ഥാനലന്ഫെുത്തിയാണ ് ബിെ ് പാസാക്കുന്നതും വവതനം നൽകുന്നതും 

ഉൾന്ഫലെയുള്ള കാരയങ്ങൾ അന്ത്ിമമാക്കുന്നത്. എന്നതിനാൽ  അളവുകളുലെയും 

എണ്ത്തിലന്പയും കാരയത്തിൽ ഭാവിയിൽ അവങ്ങയെലത്ത കൃതയത സാവങ്കതിക 

വിഭാഗം ഉറന്ഫാവക്കണ്ടതാണ.് അൊത്തപക്ഷം അളവുകളുലെ/എണ്ത്തിലന്പ 

വയതയാസത്തിന ് ബാധയത ചുമത്തലന്ഫെുകയും ബന്ധലന്ഫട്ട അധികാരികൾ തീർത്തും 

ഉത്തരവാദികളാവകണ്ടിവരും എന്നതും ദ്പവതയകം ദ്ശദ്ധയിൽലന്ഫെുത്തുന്നു. 

 ലതാഴിലാളികൾ  കൂട്ടം വചർന്്ന അവർക്കാവശയമായ ദ്പവൃത്തികൾ 

തിരലലെുക്കുകയും എങ്ങലന വജാലി ലചയ്യണലമന്നും ചർച്ച ലചയ്ത ്വർക്ക് കലണ്ടർ 

തയ്യാറാക്കുകയും ലചയ്യുക.   ഓവരാ മാസത്തിലന്പയും സവിവശഷതകളും ഗുണങ്ങളും 

കണക്കിലലെുത്ത് വവണം ദ്പവർത്തനങ്ങൾ  തീരുമാനിക്കാൻ . 

 വർക്ക ് കലണ്ടർ അനുസരിച്്ച ലതാഴിലാളികൾക്ക് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ലതാഴിലും 

ലതാഴിലിെവും കലണ്ടത്തുവാനും നിർവദ്ദശിക്കുവാനും അവകാശമുണ്്ട. ഇതുവഴി 100 

ദിവസം ലതാഴിൽ പൂർണ്മായും ലഭയമാവാത്ത ലതാഴിലാളികൾക്ക് അധികമായി 

ലതാഴിൽ ലഭയമാവുകയും 100 ദ്പവൃത്തിദിനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ 

സാധിക്കുകയും ലചയ്യും. 

 നിയമദ്പകാരം അനുവദനീയമായ അദ്തയും ദ്പവൃത്തി ദിനങ്ങൾ വചാദിച്ചു 

വാവങ്ങണ്ടതാണ.് ഇതിനായി ലതാഴിലിന ് ഡിമാന്പ ് ലചയ്യുകയും അതിനു തീയതി വച്ച 

വകന്ഫെു രസീത് വാവങ്ങണ്ടതുമാണ്. 

സിറ്റിൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ്

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെത്തിയ സ്ഥലം കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കാനും, പദ്ധതി 

ദ്പവർത്തനങ്ങളുലെ സുതാരയത  ഉറന്ഫുവരുത്തുന്നതിനും വദശീയ ദ്ഗാമീണ 

ലതാഴിലുറന്ഫുപദ്ധതിയിൽ സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ് അതയാവശയമാണ്. 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലഷഡയൂൾ 22(4)ലും വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ചാപെ്ർ 10(6), 11, 

7, 13 എന്നിവയിലും സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിലനക്കുറിച്്ച പരാമർശിക്കുന്നു. 

ഓഡിെിൻലറ ഭാഗമായി നെത്തിയ 6 വർക്കുകളുലെ െീൽഡ് പരിവശാധനയിൽ    

ദ്പവൃത്തികളിൽ  ഒന്നിൽ  സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിലും 

മെുള്ളവയിൽ ചുമരിൽ സ്ഥാപിച്ച നിലയിലായിരുന്നു . ദ്പവൃത്തികളുലെ എസ്റ്റിവമെിൽ  

സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിനു വവണ്ടി 5000, 3000  രൂപ വകയിരുത്തിയതായി 

കാണുന്നു.  

 

നിരീക്ഷ്ണഗ്പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം 



 

 

ലതാഴിലുറന്ഫിന1്0അവകാശങ്ങളിൽഒന്നായിസമയബന്ധിതമായിഉള്ളപരാതിപരിഹാര

ത്തിനുള്ളഅവകാശംനിലനിൽലക്കത്തലന്നപരാതികൾപലവിധത്തിൽഉലണ്ടങ്കിലുംഈ

അവകാശലത്തക്കുറിച്്ചലതാഴിലാളികൾക്ക്അവവബാധംഇൊത്തതുലകാണ്ടുംനാളിതുവ

ലരഒരുപരാതിയുംപഞ്ചായത്തിൽവരഖാപരമായി സമർന്ഫിച്ചിട്ടിെ. .വസെ ്

സരർശിക്കുന്ന ഉവദയാഗസ്ഥരുലെ അെുത്ത ് പരാതി വാക്കാൽ  പറയുക മാദ്തമാണ് 

ലചയ്തിട്ടുള്ളത്. പരാതിപരിഹാരത്തിലന്ത്ാഴിലാളികൾവക്ക്ടാൾദ്െീനപറായ 18004254536 

എന്നനപരിൽബന്ധലന്ഫൊവുന്നതാണ്. 

നിർദദശങ്ങൾ 

ണദദയാഗസ്ഥദരാട് 

 ദ്പവയത്തി െയലിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ട വരഖകൾ കൃതയമായി സൂക്ഷിക്കുക. .വകദ്ര 

സർക്കാരിലന്പ ഇക്കാരയത്തിലുള്ള മാർഗ നിർവദ്ദശം കൃതയമായി പാലിവക്കണ്ടതാണ.്  

 ജനകീയ ഭാഷയിൽ  ഉള്ള എസ്റ്റിവമെ ്ലതാഴിൽസ്ഥലങ്ങളിൽ  നൽകുക. 

 മസ്റ്റർ വറാൾ  അനുവദിച്്ച നൽകുവപാൾ  ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാഗസ്ഥരുലെ തിയ്യതിവയാെു 

കൂെിയ ഒന്ഫ,് സീൽ  എന്നിവ ഉറന്ഫാക്കുക. 

 വലബർ  ബഡ്ജെ,് വാർഷിക കർമ്മപദ്ധതി, ലഷൽെ ് ഓെ ് ലദ്പാജക്ട ് വർക്ക ് കലണ്ടർ 

എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ലതാഴിലാളികളുലെയും ഗുണവഭാക്തക്കളുലെയും 

ദ്പാവദശിക വിദഗ്ദ്ധരുലെയും പങ്കാളിത്തം ഉറന്ഫാക്കുക. 

 കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ  ലതാഴിൽ  സ്ഥലങ്ങൾ  സരർശിക്കുക. 

 ലതാഴിലാളികൾ  ആവശയലന്ഫചുന്ന സമയങ്ങളിൽ  കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചുള്ള 

ദ്പവൃത്തികൾ  നൽകുക. 

 ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  കുെിലവള്ളം, തണൽ , ദ്പഥമിക ചികിത്സാ ലസൌകരയങ്ങൾ  

എന്നിവ ഒരുക്കി ലകാെുക്കുക. 

 

 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിദനാട്  

 കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ ദ്ഗാമസഭ, വസാഷയൽ  ഓഡിെ ്ദ്ഗാമ സഭ എന്നിവ നെത്തുക. 

 കൂെുതൽ  പദ്ധതികളും മഴക്കുഴികളും മൺകയ്യാലയും ആണ് ലചയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിര 

ആസ്ഥിയുണ്ടാക്കുന്ന ദ്പവർത്തികൾ തിരലലെുക്കുക. 

 കൃഷി സംബന്ധമായ പദ്ധതികൾ  തിരലലെുക്കുവപാൾ പഞ്ചായത്തിനു 

വകമാറിക്കിട്ടിയ ഘെകസ്ഥാപനമായ കൃഷിഭവനുമായി ആവലാചിച്്ച സംവയാജിത 

പദ്ധതികൾ  ഏലെെുത്ത ്നെത്തുക. 

 വിദയാലയങ്ങൾക്ക് കളിസ്ഥലം, ചുെുമതിൽ  എന്നിവ നിർമ്മിച്്ച നൽകുക 



 

 

 വദശീയ ഉപജീവന മിഷലന്പ (NRLM) സഹായവത്താലെ ലമച്ചലന്ഫട്ട രീതിയിലുള്ള ലതാഴിൽ 

പരിശീലനം നൽകി കുറച്ചു ലതാഴിലാളികലള വിദഗ്ദ്ധ/അർദ്ധ വിദഗദ്ധ 

ലതാഴിലാളികളാക്കി മാെുക. 

 

 ർച്ചയും ദഗ്കാഡീകരണവും 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമസഭ 2018 - 2019 

അജണ്ട 

*  ഈശവര ദ്പാർത്ഥന  -  വസന്ത് കുമാരി  

*   ഭരണഘെന ദ്പതിജ്ഞ - ആൻസി  

*  സവാഗത ദ്പസംഗം -  ഷിജി  

*  ആമുഖ ദ്പസംഗം  - അളക 

*  റിവന്ഫാർട്ട ്അവതരണം  -റിനി  

*  ചർച്ച 

* കൃതജ്ഞത - ഷീബ   

*  വദശീയ ഗാനം 

 മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതി ദ്പകാരം നെത്തിയ 

അവദ്ദഹം നൂർ പഞ്ചായത്തിലല കമുകിൻവകാെ് വാർഡ ് വസാഷയൽ ഓഡിെ ്

ദ്ഗാമസഭ 26 /10 /2019 ന് രാവിലല 10 മണിക്ക് പഞ്ചായത്്ത കമ്മയൂണിെി ഹാളിൽ 

വച്്ച നെത്തുകയുണ്ടായി നൂറുദിവസം പൂർത്തീകരിച്്ച സുജി വമാലള 

അധയക്ഷയായി ലതരലലെുത്തു വസന്ത്കുമാരി ഈശവര ദ്പാർത്ഥന നെത്തി 

ഭരണ ഘെന ദ്പതിജ്ഞ വി ആർ പി  ആൻസി  ലതാഴിലാളികൾക്ക ് പറയുകയും 

എൊവരും ഏെു ലചാെുകയും ലചയ്തു ദ്ഗാമസഭ വയാഗത്തിൽ വാർഡ ് ലമപർ 

ഓവർസിയർ വസാഷയൽ ഓഡിെ് െീമംഗങ്ങൾ ലതാഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു 

വയാഗത്തിൽ പങ്കുവചർന്ന് എൊവർക്കും ദ്ശീമതി ഷിജി സവാഗതം പറലു 

തുെർന്ന ്എന്ത്ാണ ്വസാഷയൽ ഓഡിെ ്എന്നതിലന കുറിച്്ച ആമുഖം വി ആർ പി 



 

 

അളക പറലു ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതി ലതാഴിലാളികൾക്കുള്ള 10 

അവകാശങ്ങളും അവയുലെ വിശദീകരണവും വി ആർ പി ലിജി വയക്തമാക്കി 

ലകാെുത്തു തുെർന്ന ് 2018 ഒക്വൊബർ ഒന്നു മുതൽ 2019 മാർച്്ച 31 വലരയുള്ള 

കാലഘട്ടത്തിൽ നെത്തിയ ദ്പവർത്തികളുലെ െയൽ പരിവശാധിച്ചതിൽ 

ദ്പവർത്തി സ്ഥലലത്ത സരർശനം നെത്തിയ തയ്യാറാക്കിയ റിവന്ഫാർട്്ട 

അവതരിന്ഫിച്ചു അതിനുവശഷം ചർച്ചയായിരുന്നു 

   ചർച്ചയിലല ദ്പധാന കാരയങ്ങൾ 

 വവതനo കൃതയസമയത്്ത ലഭിക്കുന്നിെ 

 മസ്വദ്ൊളുകളുലെയും  മെു വഡാകയുലമന്റിന്ലറ വൊവട്ടാസ്റ്റാെ് എെുക്കുന്ന 

തുകയും   ലതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഈൊക്കുന്നു.  

 ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ കുറവ ്

 ലചയ്യാനായി ലതാഴിൽ ലഭയമാകുന്നിെ 

 െസ്റ്റ് എയ്ഡ  ് സംവിധാനങ്ങൾ ,  വകയുറകൾ തുെങ്ങിയവർക്കും തലന്ന 

ലഭിക്കുന്നിെ 

 തണൽ സൌകരയം( ൊർവപാളിൻ ) തുെങ്ങിയവ   ലതാഴിൽ സ്ഥലത്്ത 

ലതാഴിലാളികൾക്ക ്ലഭിക്കുന്നിെ 

    ലതാഴിലാളികൾ ദ്പധാനമായും ഉന്നയിച്ച ദ്പശ്നങ്ങൾ ഇവലയാലക്കയാണ ്ഇവയല്ക്കൊം 

തലന്ന വയക്തമായ മറുപെി ഓവർസിയർ നൽകുകയുണ്ടായി അവയാണ് 

 ലതാഴിൽ ലഭിക്കാനായി ലചയ്യാൻ വപാകുന്ന ലതാഴിലിലന വയക്തമാക്കിലക്കാണ്്ട 

അവപക്ഷ പഞ്ചായത്തിൽ നൽകുക.  ലചയ്യുന്ന ദ്പവർത്തികൾ  ആസ്തിയുള്ളവ ആകണം 

 വവദനം ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ വവതനം ലഭിച്ചിെ എന്ന ്കാരണം കാണിച്ചുലകാണ്്ട പഞ്ചായത്ത ്

അവപക്ഷ നൽകണം സ്ഥലത്ത ് സൌകരയങ്ങൾ ഇവന്ഫാൾ നൽകാനായി പഞ്ചായത്ത ്െണ്്ട 

ഇൊത്തതിനാൽ അതുമായി ബന്ധലന്ഫട്ടവർ അനുവദിക്കുന്നതിനായി വലാക്ക ് ജിൊ 

തലത്തിൽ ദ്പവതയക ചർച്ചയിൽ അവതരിന്ഫിക്കാം എന്ന ് പറലു ആസ്തിയുള്ള 

ദ്പവർത്തികൾ ലതാഴിലാളികൾ തലന്ന കലണ്ടത്തുകയും അവ കലണ്ടത്തി 

പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ലചയ്യണം. ചർച്ച കഴില ് എൊവരും കയ്യെിച്ചു  



 

 

റിവന്ഫാർട്ട ് അംഗീകരിക്കുകയും ഈ ദ്ഗാമസഭ വയാഗത്തിൽ പലങ്കെുത്ത എൊവർക്കും 

ദ്ശീമതി ഷീബ പറലു തുെർന്്ന വദശീയ ഗാനവത്താെുകൂെി വസാഷയൽ ദ്ഗാമസഭാ 

വയാഗം അവസാനിച്ചു 

 

 

 

 

 

അനുബന്ധം 

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിൽ  ഏതറ്റടുത്ത ്നടത്താവുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ 

I. വിഭാഗം എ : ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തപാതുഗ്പവൃത്തികൾ   

i. കുെിലവള്ള വദ്സാതസ്സുകൾ  ഉൾലന്ഫലെയുള്ള ഭൂഗർഭജല വിതാനം ഉയർത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ അെിയണകൾ (Undergroud dykes), മൺതെയണകൾ, അണകൾ 

(വസ്റ്റാന്ഫ്ഡാം), ലചക്ക്ഡാമുകൾ  തുെങ്ങിയ ജലസംരക്ഷണത്തിനും 

ജലലകായത്്തിനും സഹായകരമായ നിർമ്മിതികൾ;  

ii. ഒരു നീർത്തെത്തിലന്പ സമദ്ഗ പരിപാലനത്തിന ് ഉതകുന്ന ഇെലപെലുകളായ 

വകാണ്ടൂർദ്െഞ്ചുകൾ, തട്ട്തിരിക്കൽ (Terracing), വകാണ്ടൂർബണ്ടുകൾ, 

കൽത്തെയണകൾ, ഗയാബിവയാൺ നിർമ്മിതികൾ, നീരുറവ ദ്പവദശത്തിലന്പ 

പരിവപാഷണം തുെങ്ങിയ നീർത്തെ പരിപാലന ദ്പവൃത്തികൾ  ;  

iii. സൂക്ഷ്ഫ-ലചറുകിെ ജലവസചന ദ്പവൃത്തികളും വതാെുകൾ/കനാൽ  എന്നിവയുലെ 

നിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, ലമയിന്പനൻസ് എന്നീ ദ്പവൃത്തികളും ; 

iv. ജലവസചന കുളങ്ങളുവെയും മെ ് ജലവദ്സാതസ്സുകളുവെയും ആഴം കൂട്ടൽ  

ഉൾലന്ഫലെയുള്ള പരപരാഗത ജലവദ്സാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണവും; 

v. കെവലാരങ്ങളിലും കുളങ്ങളുലെ അരികിലും കനാൽ ബണ്ടുകളിലും വറാഡുകളുലെ 

ഓരത്തിലും, വനഭൂമിയിലും, മെ ് ലപാതുഭൂമിയിലും െലവൃക്ഷങ്ങൾ  അെക്കമുള്ള 

മരം വച്്ച പിെിന്ഫിക്കലും വനവത്കരണവും, (ഇവയിൽ  നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 

ആദായത്തിലന്പ അവകാശം ഖണ്ഡിക 5 ൽ ദ്പതിപാദിക്കുന്ന ക െുുംബങ്ങൾക്ക ്

നൽവകണ്ടതാണ)്;  

vi. ലപാതു ഭൂമിയിലല ഭൂവികസന ദ്പവൃത്തികളും.  



 

 

 

 

II. വിഭാഗം ബി:സമൂഹത്തിൽ  അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിഗത ആസ്തികൾ(ഖണ്ഡിക 5ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്്ക 

മാഗ്തം) 

i. ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്കS്cheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic 

Tribe, De-Notified Tribe, ദാരിദ്ദയവരഖയക്്ക ് താലഴയുള്ള മെ ് കുെുംബങ്ങൾ , സ്ദ്തീകൾ 

ഗൃഹനാഥയായ കുെുംബങ്ങൾ , ഭിന്നവശഷിക്കാർ ഗൃഹനാഥരായ കുെുംബം, 

ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലന്പ ഗുണവഭാക്താക്കൾ, ഇരിര ആവാസ് വയാജന 

ഗുണവഭാക്താക്കൾ , വനാവകാശ നിയമദ്പകാരമുള്ള ഗുണവഭാക്താക്കൾ, മുകളിൽ  

പറലിരിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങളൊത്ത പക്ഷം,2008-ലല കാർഷിക കൊശവാസ നിയമ 

ദ്പകാരമുള്ള ലചറുകിെ-നാമമാദ്ത കർഷകർ, ഭൂമിയുലെ ഉല്ഩാദനക്ഷമത 

വർദ്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനായി ഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ  (Dugg well), കുളങ്ങൾ  (Farm 

Ponds), മെ് ജലലകായത്്ത ് നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ ഉൾലന്ഫലെയുള്ള 

ജലവസചനത്തിനാവശയമായ അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങൾ ലഭയമാക്കൽ 

ii. പഴകൃഷി, പട്ട്നൂൽകൃഷി, വതാട്ടവിളകൃഷി, ൊംവൊറസ്ദ്െി എന്നിവയിലൂലെ 

ഉപജീവനം ലമച്ചലന്ഫെുത്തൽ;  

iii. ഖണ്ഡിക 5 ൽ സൂചിന്ഫിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങളുലെ തരിശ് ഭൂമി/ പാഴഭ്ൂമി (Fallow or Waste 

Land) വികസിന്ഫിച്്ച കൃഷിക്ക ്അനുവയാജയമാക്കൽ ; 

iv. ഇരിര ആവാസ് വയാജന ദ്പകാരവമാ, വകദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ 

ആവിഷക്്കരിക്കുന്ന മെ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ ദ്പകാരവമാ ഏലെെുക്കുന്ന 

ഭവന നിർമ്മാണത്തിലല അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ലതാഴിൽ ഘെകം;  

v. മൃഗപരിപാലനം വദ്പാത്സാഹിന്ഫിക്കുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങളായ 

വകാഴിക്കൂെ,് ആട്ടിൻ  കൂെ,് പട്ടി കൂെ,് ലതാഴുത്ത,് പുൽലതാട്ടി എന്നിവയുലെ 

നിർമ്മാണവും;  

vi. മത്സയബന്ധന ദ്പവർത്തനങ്ങൾ വദ്പാത്സാഹിന്ഫിക്കുന്നതിന ് ഉതകുന്ന അെിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങളായ മത്സയം ഉണക്കുന്ന വകദ്രങ്ങൾ, മത്സയം സൂക്ഷിക്കുന്ന വകദ്രങ്ങൾ  

എന്നിവ നിർമ്മിക്കലും വർഷകാലത്ത് മാദ്തം ലവള്ളമുള്ള 

ലപാതുകുളങ്ങളിൽ(Seasonal water bodies on public land) മത്സയം വളർത്തുന്നതിന ്

അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങൾ ഒരുക്കലും;  

III. വിഭാഗം സി: ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ണപജീവന മിഷത  നിബ്ന്ധനകൾ 

അനുസരിക്കുന്ന സവയം സഹായസംഘങ്ങൾക്്ക തപാതു അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങൾ  



 

 

 

i. കാർഷിവകാത്പന്നങ്ങളുലെ ഈെുെ സംഭരണ സൌകരയം ഉൾലന്ഫലെയുള്ള 

വിളലവെുന്ഫിന് വശഷം ആവശയമായി വരുന്ന സൌകരയങ്ങൾ  (Post-Harvest facilities), 

വജവവളം എന്നിവയക്്ക് ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങൾ  

സൃഷ്ടിക്കുക വഴി കാർഷിവകാത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനുള്ള 

ദ്പവൃത്തികളും; 

ii. സവയം സഹായ സംഘങ്ങളുലെ ഉപജീവന ദ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ് ആവശയമായ 

ലപാതുവർകല്ക്ഷഡ്ഡുകളുടുകളുലെ നിർമ്മാണവും.  

IV. വിഭാഗം ഡി:ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

i. നിർവദ്ദശിക്കലന്ഫട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക ് അനുസൃതമായി ഖര-ദ്ദവ മാലിനയ 

സംസ്കരണത്തിനും തുറസ്സായ മലമൂദ്ത വിസർജനം ഇൊതാക്കുന്നതിനും വവണ്ടി 

സവതദ്ന്ത്മാവയാ സർക്കാർ വകുന്ഫുകളുലെ ഇതര പദ്ധതികളുമായി സംവയാജിന്ഫിച്്ച 

ലകാവണ്ടാ വയക്തിഗത കക്കൂസുകൾ, സ്കൂ ൾ വൊയ്ലെുകൾ, അങ്കണവാെി വൊയ്ലെുകൾ 

തുെങ്ങിയ ദ്ഗാമീണ ശുചിതവവുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട ദ്പവൃത്തികൾ ; 

ii. ഒെലന്ഫട്ട് കിെക്കുന്ന ദ്ഗാമങ്ങലളയും, നിർദ്ദിഷ്ട ദ്ഗാമീണ ഉല്ഩാദന വകദ്രങ്ങലളയും 

നിലവിലുള്ള വറാഡ ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനുള്ള, എൊ 

കാലാവസ്ഥയിലും ഉപവയാഗിക്കാൻ പെുന്ന ദ്ഗാമീണ വറാഡുകളുലെ നിർമ്മാണവും, 

ഓെകൾ , കലുങ്കുകൾ എന്നിവ ഉൾലന്ഫലെയുള്ള ദ്ഗാമത്തിലല ഈെുെ 

ഉൾവറാഡുകളുലെയും വീഥികളുലെയും നിർമ്മാണവും; 

iii. കളിസ്ഥലങ്ങളുലെ നിർമ്മാണവും;  

iv. ലവള്ളലന്ഫാക്ക നിയദ്ന്ത്ണ സംരക്ഷണ ദ്പവൃത്തികൾ, ലവള്ളലക്കട്ട ്

ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ജലനിർഗ്ഗമന ദ്പവൃത്തികൾ, മഴലവള്ളം ലകട്ടി നിൽക്കുന്ന 

താഴ്ന്ന ലപാതുസ്ഥലങ്ങളുലെ ലമച്ചലന്ഫെുത്തൽ (Chaur renovation), തീരദ്പവദശങ്ങളുലെ 

സംരക്ഷണത്തിനുള്ള വസ്റ്റാം വാട്ടർ  ലദ്ഡയിനുകൾ , എന്നിവ ഉൾലന്ഫലെയുള്ള ലപാതു 

അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങൾ , വറാഡുകളുലെ പുന:രുദ്ധാരണം, ദുരന്ത്ദ്പതിവരാധ 

തയ്യാലറെുന്ഫുകൾ  ലമച്ചലന്ഫെുത്തുന്നതിനുള്ള ദ്പവൃത്തികളും;  

v. ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തുകൾ , വനിതാ സവയം സഹായ സംഘങ്ങളുലെ ലെഡവറഷനുകൾ , 

ലകാെുങ്കാെ് ബാധിതർക്കുള്ള അഭയവകദ്രങ്ങൾ (വസവലാൺ  ലഷൽെർ), 

അങ്കണവാെിവകദ്രങ്ങൾ , ദ്ഗാമീണ ചന്ത്കൾ എന്നിവയക്്കാവശയമുള്ള 

ലകട്ടിെങ്ങളുലെ നിർമ്മാണവും, ദ്ഗാമ/വലാക്ക്തല ദ്കിമിവൊറിയങ്ങളുലെ 

നിർമ്മാണവും;  



 

 

vi. വദശീയ ഭക്ഷയസുരക്ഷാനിയമം 2013 (20/2013) ലല വയവസ്ഥകൾ  നെന്ഫിലാക്കുന്നതിന ്

ആവശയമായി വരുന്ന ഭക്ഷയ-ധാനയ സംഭരണികളുലെ നിർമ്മാണവും; 

vii. മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമ ദ്പകാരം ഏലെെുക്കുന്ന 

നിർമ്മാണ ദ്പവൃത്തികളുലെ എസ്റ്റിവമെിലന്പ ഭാഗമായി വരുന്ന നിർമ്മാണ 

സാമദ്ഗികളുലെ ഉല്ഩാദനവും;  

viii. മഹാത്മാഗാന്ധി വദശീയ ദ്ഗാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമ ദ്പകാരം സൃഷ്ടിക്കലന്ഫട്ട 

ദ്ഗാമീണ ലപാതു ആസ്തികളുലെ അെകുെപണികളും; 

ix. ഇത് സംബന്ധിച്്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂെിയാവലാചന നെത്തി 

വകദ്രസർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്ന മെ ്ഏലതാരു ദ്പവൃത്തിയും.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


